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ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αριθμ. 91767/Ε4
Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22,
ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01), εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019
και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε
κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση, σε εφαρμογή του άρθρου 62 του
ν. 4589/2019 (Α’ 13).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13)
και ιδίως του άρθρου 62 και
(β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α’ 26).
2. Τo π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
6. Τις υπό στοιχεία 1ΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 13) και 2ΕΑ/2019
(Α.Σ.Ε.Π. 14) προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
7. Τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2’ υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 2350/2019.

8. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1’
των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και
ΠΕ30 όπως δημοσιεύθηκαν στα Φ.Ε.Κ. Γ’ 2361/2019 και
Γ’ 2380/2019.
9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./74/6379/ΣΧΕΤ:
9979/27-6-2022 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ.
33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) «Έγκριση για την κίνηση των
διαδικασιών πλήρωσης οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων
ογδόντα έξι (8.586) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για το σχολικό έτος 2021-2022 Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων».
10. Την υπό στοιχεία 88085/Ε1/15-7-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κατά κλάδο και
ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων
που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του
ν. 4589/2019 (Α’ 13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2021-2022» (Β’ 3741).
11. Την υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7-8-2020 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης
και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) (Β’ 3344) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.)» και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 5.
12. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/188/11136/
20-07-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 3800).
13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/372/91143/Β1/21-07-2022
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ
ότι δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Καλούμε τα υποψήφια μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21- Θεραπευτών Λόγου,
ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων,
ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών,
ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30Κοινωνικών Λειτουργών και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01 που είναι εγγεγραμμένα
στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1’ και Γ2’
(προκηρύξεις 2ΕΑ/2019 και 1ΕΑ/2019 αντίστοιχα) όπως
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δημοσιεύθηκαν στα Φ.Ε.Κ. Γ’ 2361/2019 και Γ’ 2380/2019
και Γ’ 2350/2019, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν και
επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση να υποβάλουν
αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι:
(α) Έλληνες πολίτες.
(β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[ν. 2431/1996 (Γ’ 175)].
(γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς
αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ
Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως
Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
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ν.δ. 3832/1958 (Α’ 128), χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.
2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 7 του
ν. 3528/2007).
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον
χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού (βλ.
Κεφάλαιο Γ’, Ενότητα 2).
Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση
ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου
ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση
του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης
θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (παρ. 4
του άρθρου 6 του ν. 3528/2007).
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ Ȱʚ: ɁɃɀȻȾɃ ɅȿȰȻɇȻɃ
ɇʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 62 ʏʉʐ ʆ. 4589/2019, ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ/ʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɲʆ ʃɲɿ ɿʍʖʑʉʐʆ,
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ:
«1. Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʏɸʄɿʃʉʑʎ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ Ȱʚ, Ȳʚ ʃɲɿ ȳʚ (ȳ1ʚ ʃɲɿ ȳ2ʚ) ʅʋʉʌɸʀ
ʆɲ ɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɿʍʖʑʉʎ ʏʉʐʎ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ, ʍɸ ʃɸʆɹʎ
ʉʌɶɲʆɿʃɹʎ ɽɹʍɸɿʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɼ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ʅɸʄʙʆ ȵ.ȵ.Ʌ. ɼ ȵ.Ȳ.Ʌ.,
ɸʔʊʍʉʆ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɲ ɶɸʆɿʃɳ ʋʌʉʍʊʆʏɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ʍʏʉ ʋʌʊʍʘʋʊ ʏʉʐʎ ʃʘʄʑʅɲʏɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ
ʍʏʉ ȴɻʅʊʍɿʉ. 2. ɀɸ ʃʉɿʆɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ, ȶʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ʃɸʆʙʆ ɽɹʍɸʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ, ʅɸʄʙʆ ȵ.ȵ.Ʌ. ʃɲɿ ȵ.Ȳ.Ʌ. ʋʉʐ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ
ʃɲʄʐʔɽʉʑʆ, ʃɲʏɳ ʃʄɳɷʉ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ɼ ɸɿɷʀʃɸʐʍɻ. […] 3. ɀɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ, ȶʌɸʐʆɲʎ
ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ ɲʆɲʃʉɿʆʙʆɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ, ʃɲʏɳ ʃʄɳɷʉ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ɼ ɸɿɷʀʃɸʐʍɻ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉʖɼ
ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ, ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ ʋʉʐ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ ʃɲʄʐʔɽʉʑʆ ʃɲɿ ʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ
ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ ʍʏʉʐʎ ʏɸʄɿʃʉʑʎ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ɷɼʄʘʍɻ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻʎ ɶɿɲ ʅʊʆɿʅʉ
ɷɿʉʌɿʍʅʊ ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ, ʅɹʍɲ ʍɸ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʀɷɿɲ
ɲʋʊʔɲʍɻ. ȸ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɼʄʘʍɻ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɳʋɲʇ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɲʅɸʏɳʃʄɻʏɻ. 4. Ƀ ɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʅɸʄʙʆ ȵ.ȵ.Ʌ. ʃɲɿ ȵ.Ȳ.Ʌ. ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɲʌʅʉɷʀʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ, ʅɸ ʏɻ ʍɸɿʌɳ ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ ɼ ɸɿɷɿʃʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 29 ʏʉʐ ʆ. 4521/2018 (Ȱʚ 38), ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʍɸɿʌɳʎ ʃɲʏɳʏɲʇɼʎ ʏʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʏɸʄɿʃʉʑʎ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎ
ʋʀʆɲʃɸʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɻʄʘɽɸɿʍʙʆ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸʘʆ. ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʎ ɼ ʅɹʄʉʎ ȵ.ȵ.Ʌ. ʃɲɿ ȵ.Ȳ.Ʌ. ʋʉʐ ɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʃɲʏɳ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ, ɲʋʉʃʄɸʀɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʍʏʉʐʎ ɸʋʊʅɸʆʉʐʎ ʃɲʏɳ ʍɸɿʌɳ ʃʄɳɷʉʐʎ ɼ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɸʎ,
ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ɶɿɲ ɷɿʉʌɿʍʅʊ. […] 5.ɲ) Ƀɿ ʆɸʉɷɿʉʌɿɺʊʅɸʆʉɿ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ ʍɸ ʃɸʆɼ ɽɹʍɻ
ʍʖʉʄɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ʋʉʐ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ
ʑʍʏɸʌɲ ɲʋʊ ʋʌʊʏɲʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ɉʋɻʌɸʍɿɲʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ Ʌʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɼ
ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ (Ʌ.ɉ.ɇ.Ʌ.ȵ. ɼ Ʌ.ɉ.ɇ.ȴ.ȵ.) ɼ ʏʉʐ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ɉʋɻʌɸʍɿɲʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ
ȵɿɷɿʃʉʑ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ (Ʌ.ɉ.ɇ.ȵ.ȵ.Ʌ.), ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 1 ʃɲɿ 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
3 ʏʉʐ ʋ.ɷ. 154/1996 (Ȱʚ 115). ȸ ʉʌɿʍʏɿʃɼ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɼ ʏʉʐʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏʘʆ
ʅɸʏɲɽɹʍɸʘʆ, ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ʍʐɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿ, ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʅɸ ʏʉʐʎ ʄʉɿʋʉʑʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʎ, ʅɹʄɻ
ȵ.ȵ.Ʌ. ɼ ȵ.Ȳ.Ʌ. ʏʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ʏʉʐʎ. ɀɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ, ʉɿ ʆɸʉɷɿʉʌɿɺʊʅɸʆʉɿ
ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ʋɲʌɲʅɸʀʆʉʐʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐʎ ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2)
ʍʖʉʄɿʃʙʆ ɸʏʙʆ ʃɲɿ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʐʋɻʌɸʍɿɲʃɼ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʋʉʐ ɸʋɿʔɹʌɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏɻʎ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ ɲʐʏɼʎ,
ʊʋʘʎ ɲʋʊʍʋɲʍɻ ɼ ʅɸʏɳɽɸʍɻ, ɴɳʍɸɿ ɶɸʆɿʃɼʎ ɼ ɸɿɷɿʃɼʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʘʎ ɳʆʘ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ, ɷɸʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʍʏɻʆ ȵ.Ȱ.ȵ. ɿʍʖʑɸɿ ɻ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏʉʐ ʏʌʀʏʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ ʃɲɿ,
ɸʋɿʋʌʉʍɽɹʏʘʎ, ʉ ʆɸʉɷɿʉʌɿɺʊʅɸʆʉʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʆɲ ʐʋɻʌɸʏɼʍɸɿ ʍʏɻʆ ȵ.Ȱ.ȵ. ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ʋɹʆʏɸ (5) ɸʏʙʆ. Ƀɿ ʆɸʉɷɿʉʌɿɺʊʅɸʆʉɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀ ɼ ʅɹʄɻ ȵ.ȵ.Ʌ ʃɲɿ ȵ.Ȳ.Ʌ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɿʎ ɸɿɷɿʃɹʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
ʅɸʏɳɽɸʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʏʉʐ ʋ.ɷ. 50/1996 (Ȱ' 45) ɼ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʋ.ɷ. 56/2001 (Ȱ' 47),
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʍʉɿ ɹʖʉʐʆ, ʉɿ ʀɷɿʉɿ ɼ ʉɿ ʍʑɺʐɶʉʀ ʏʉʐʎ, ʋʉʍʉʍʏʊ ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ 75% ʃɲɿ ɳʆʘ ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ
ʋɲɽɼʍɸʘʎ ɼ ɹʖʉʐʆ ʏɹʃʆɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ 67% ʃɲɿ ɳʆʘ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʋɲɽɼʍɸʘʎ, ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ɲʋʉʍʋʙʆʏɲɿ ʅɸ
ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ ʑʍʏɸʌɲ ɲʋʊ ɶʆʙʅɻ ʏʘʆ ʉɿʃɸʀʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆ ʍʐʅɴʉʐʄʀʘʆ, ʃɲʏʊʋɿʆ
ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻʎ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ Ⱦɹʆʏʌʉʐ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ Ȱʆɲʋɻʌʀɲʎ (Ⱦȵ.Ʌ.Ȱ.) ʋʉʐ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ. […]
5Ȱ. ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀ ʃɲɿ ʅɹʄɻ ȵ.ȵ.Ʌ. ʃɲɿ ȵ.Ȳ.Ʌ., ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɹʖʉʐʆ ɷɿʉʌɿʍʏɸʀ ɼ ɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʍʖʉʄɸʀɲ
ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ʃɲɿ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʏʉʐ ɲʆ ɹʖʉʐʆ
ɲʆɲʄɳɴɸɿ ɼ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɼ ʊʖɿ, ɲʋʉʃʄɸʀʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʆɹʉ ɷɿʉʌɿʍʅʊ ɼ ʋʌʊʍʄɻʗɻ ʍʏɻʆ
ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲ ʃɲɿ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ɶɿɲ (3) ɹʏɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʎ ʏɻʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ȵʔɻʅɸʌʀɷɲ ʏɻʎ Ⱦʐɴɸʌʆɼʍɸʘʎ. Ȱʆ ʏʉ ʏʌʀʏʉ ɹʏʉʎ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ ʍʐʅʋʀʋʏɸɿ ʅɸ
ʏʉ ʋʌʙʏʉ ɹʏʉʎ ɿʍʖʑʉʎ ʆɹʘʆ ʋɿʆɳʃʘʆ ʃɲʏɳʏɲʇɻʎ, ʏɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɲʋʉʃʄɸʀʉʆʏɲɿ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɷɿʉʌɿʍʏʉʑʆ ɼ
ʋʌʉʍʄɻʔɽʉʑʆ ʅʊʆʉ ʃɲʏɳ ʏʉ ɷɸʑʏɸʌʉ ɹʏʉʎ ɿʍʖʑʉʎ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ʋɿʆɳʃʘʆ. […]»

ȾȵɌȰȿȰȻɃ Ȳʚ: ȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰ ȴȻɃɆȻɇɀɃɉ
ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 62 ʏʉʐ ʆ. 4589/2019, ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʃɲɿ ɿʍʖʑɸɿ, ʉ
ɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʅɸʄʙʆ ȵ.ȵ.Ʌ. ʃɲɿ ȵ.Ȳ.Ʌ. ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɲʌʅʉɷʀʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ
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ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ, ʅɸ ʏɻ ʍɸɿʌɳ ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ ɼ ɸɿɷɿʃʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
29 ʏʉʐ ʆ. 4521/2018 (Ȱʚ 38), ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʍɸɿʌɳʎ ʃɲʏɳʏɲʇɼʎ ʏʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʏɸʄɿʃʉʑʎ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ ʏʉʐ
ȰɇȵɅ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɻʄʘɽɸɿʍʙʆ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸʘʆ.
Ⱦɲʏɳ ʏɻ ʌʉɼ ʏʘʆ ɷɿʉʌɿʍʅʙʆ ɽɲ ɸʇɸʏɲʍʏʉʑʆ ʅɸ ʍɸɿʌɳ ʋʌʙʏɲ ʉɿ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȳ ʏɻʎ
ȵȰȵ (ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ), ɹʋɸɿʏɲ ʉɿ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʏʘʆ ʋɿʆɳʃʘʆ ȳ1’ ʃɲɿ ȳ2’ (ʅɸʄʙʆ ȵȵɅ-ȵȲɅ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ) ʃɲɿ, ʏɹʄʉʎ, ɽɲ ɸʇɸʏɲʍʏʉʑʆ ʉɿ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ
ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ. ɉʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʉʐ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʌʉɼ ɷɿʉʌɿʍʏʉʑʆ ʍʏɻʆ ȵȰȵ, ɲʋʉʃʄɸʀʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɷɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʍʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ.
Ƀɿ ʆɸʉɷɿʉʌɿɺʊʅɸʆʉɿ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʃɸʆɼ ɽɹʍɻ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ/ɷʉʅɼʎ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ʑʍʏɸʌɲ ɲʋʊ ʋʌʊʏɲʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ɉʋɻʌɸʍɿɲʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ȵɿɷɿʃʉʑ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ (ɅɉɇȵȵɅ) ʃɲɿ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ
ʆɲ ʋɲʌɲʅɸʀʆʉʐʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ/ɷʉʅɼ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐʎ ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ʍʖʉʄɿʃʙʆ
ɸʏʙʆ, ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʘʆ ʉʌɿɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 42 ʏʉʐ ʆ. 4722/2020 (Ȱʚ 177). ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ
ʍʏɻʆ ȵ.Ȱ.ȵ. ɿʍʖʑɸɿ ɻ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ ʃɲɿ, ɸʋɿʋʌʉʍɽɹʏʘʎ, ʉ ʆɸʉɷɿʉʌɿɺʊʅɸʆʉʎ
ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʆɲ ʐʋɻʌɸʏɼʍɸɿ ʍʏɻʆ ȵ.Ȱ.ȵ. ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʏʙʆ.
Ƀɿ ʆɸʉɷɿʉʌɿɺʊʅɸʆʉɿ ʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ɸʋʀ ɷʑʉ (2) ɹʏɻ ʘʎ ɷʊʃɿʅʉɿ. ɇʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ɹʏʉʐʎ ʉɿ
ʆɸʉɷɿʉʌɿɺʊʅɸʆʉɿ ʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʅʉʆɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ.

ȾȵɌȰȿȰȻɃ ȳʚ: ɉɅɃȲɃȿȸ ȰȻɈȸɇȸɇ
ȵʆʊʏɻʏɲ 1. ȶʖʉʐʆ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ:
Ɉɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ȵ.ȵ.Ʌ (Ʌȵ21, Ʌȵ22, Ʌȵ23, Ʌȵ25, Ʌȵ28, Ʌȵ29 ʃɲɿ Ʌȵ30) ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ȵ.Ȳ.Ʌ (ȴȵ01), ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ɸʀʆɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆɲ ʍʏʉʐʎ ʏɸʄɿʃʉʑʎ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ ʃɲʏɳʏɲʇɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʃɻʌʑʇɸʘʆ 1ȵȰ/2019 ʃɲɿ
2ȵȰ/2019 ʏʉʐ ȰɇȵɅ, ʊʋʘʎ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌʖɼ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ʋʉʐ
ʃɲɽʉʌʀʍʏɻʃɲʆ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ 88085/ȵ1/15-7-2022 (Ȳʚ 3741) ʃʐɲ.
ȵɅȻɇȸɀȰɁɇȸ:
ȸ ɷɼʄʘʍɻ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɳʋɲʇ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɲʅɸʏɳʃʄɻʏɻ, ɸʋɹʖɸɿ, ɷɸ, ɽɹʍɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 (ɌȵȾ 75 Ȱʚ). ȸ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʀʏɻʍɻʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɶɿɲ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ.
ȵʆʊʏɻʏɲ 2. ȴɸʆ ɹʖʉʐʆ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ:
i) Ʉʍʉɿ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɲ ʃʘʄʑʅɲʏɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 3528/2007. ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ:
«ȴɸʆ ɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʐʋɳʄʄɻʄʉɿ :
ɲ) Ʉʍʉɿ ʃɲʏɲɷɿʃɳʍɽɻʃɲʆ ɶɿɲ ʃɲʃʉʑʌɶɻʅɲ ʃɲɿ ʍɸ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋʉɿʆɼ ɶɿɲ ʃʄʉʋɼ, ʐʋɸʇɲʀʌɸʍɻ (ʃʉɿʆɼ ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ), ɲʋɳʏɻ, ɸʃɴʀɲʍɻ, ʋʄɲʍʏʉɶʌɲʔʀɲ, ɲʋɿʍʏʀɲ ɷɿʃɻɶʊʌʉʐ, ɷʘʌʉɷʉʃʀɲ, ʃɲʏɲʋʀɸʍɻ, ɲʋɿʍʏʀɲ ʋɸʌʀ ʏɻʆ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ, ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʃɲɽɼʃʉʆʏʉʎ, ʃɲɽʚ ʐʋʉʏʌʉʋɼ ʍʐʃʉʔɲʆʏɿʃɼ ɷʐʍʔɼʅɻʍɻ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ
ɹɶʃʄɻʅɲ ʃɲʏɳ ʏɻʎ ɶɸʆɸʏɼʍɿɲʎ ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ ɼ ɹɶʃʄɻʅɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɶɸʆɸʏɼʍɿɲʎ ɺʘɼʎ.
ɴ) Ƀɿ ʐʋʊɷɿʃʉɿ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋɲʌɲʋɸʅʔɽɸʀ ʅɸ ʏɸʄɸʍʀɷɿʃʉ ɴʉʑʄɸʐʅɲ ɶɿɲ ʃɲʃʉʑʌɶɻʅɲ ɼ ɶɿɲ ʋʄɻʅʅɹʄɻʅɲ ʏɻʎ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɲʚ, ɹʍʏʘ ʃɲɿ ɲʆ ʏʉ ɲɷʀʃɻʅɲ ɹʖɸɿ ʋɲʌɲɶʌɲʔɸʀ.
ɶ) Ʉʍʉɿ, ʄʊɶʘ ʃɲʏɲɷʀʃɻʎ, ɹʖʉʐʆ ʍʏɸʌɻɽɸʀ ʏɲ ʋʉʄɿʏɿʃɳ ʏʉʐʎ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ɶɿɲ ʊʍʉ ʖʌʊʆʉ ɷɿɲʌʃɸʀ ɻ
ʍʏɹʌɻʍɻ ɲʐʏɼ.
ɷ) Ʉʍʉɿ ʏɸʄʉʑʆ ʐʋʊ ʍʏɸʌɻʏɿʃɼ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ʍʐʅʋɲʌɳʍʏɲʍɻ (ʋʄɼʌɻ ɼ ʅɸʌɿʃɼ), ʐʋʊ ɸʋɿʃʉʐʌɿʃɼ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ
ʍʐʅʋɲʌɳʍʏɲʍɻ (ʋʄɼʌɻ ɼ ʅɸʌɿʃɼ) ʃɲɿ ʐʋʊ ʏɿʎ ɷʑʉ ɲʐʏɹʎ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ».
ii) Ʉʍʉɿ ɲʋʉʄʑɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ɽɹʍɻ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɼ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɼ ɳʄʄʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʏʉʐ ɷɻʅʉʍʀʉʐ
ʏʉʅɹɲ ʄʊɶʘ ʉʌɿʍʏɿʃɼʎ ʋɲʑʍɻʎ ɼ ʄʊɶʘ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʍʋʉʐɷɲʀʉ ʄʊɶʉ, ʉʔɸɿʄʊʅɸʆʉ
ʍɸ ʐʋɲɿʏɿʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ, ɲʆ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʋɲʌɹʄɽɸɿ ʋɸʆʏɲɸʏʀɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʊʄʐʍɻ (ɳʌɽʌʉ 9 ʏʉʐ ʆ. 3528/2007).
iii) ɇʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 15 ʋɸʌɿʋʏ. Ȱʚ ʋɲʌ. 9 ʃɲɿ ʋɸʌɿʋʏ. ɴʚ ʋɲʌ. 7 ʏʉʐ ʆ. 1566/1985 (ɌȵȾ 167 Ȱʚ)
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ʃɲʏʉʖɼ ɽɹʍɻʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ɳʄʄɻʎ ʖʙʌɲʎ (ɲʃʊʅɲ ʃɿ ɲʆ ɸʀʆɲɿ ɷʊʃɿʅʉʎ
ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɲʃʊʅɲ ʅʉʆɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ) ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʃʙʄʐʅɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʍɸ ɽɹʍɻ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʏɻʎ
ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ʃɲɿ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ. ɀɸ ʏʉ ɲʌɿɽʅ. 2982/10-8-2006 ɶʆʘʅʉɷʉʏɿʃʊ ɹɶɶʌɲʔʉ ʏʉʐ
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ʆʉʅɿʃʉʑ ʍʐʅɴʉʑʄʉʐ ʏʉʐ ɉʋ. Ʌɲɿɷɸʀɲʎ, ʋʉʐ ɹɶɿʆɸ ɷɸʃʏʊ ɲʋʊ ʏʉʆ ɉʋʉʐʌɶʊ, ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ «ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʊʅʘʎ
ʋʉʐ ʋɲʌɲɿʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏɻ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʃɲɿ ɲʋʉɷɸɷɸɿɶʅɹʆɲ ɻ ʋɲʌɲʀʏɻʍɼ ʏʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɼʍɸɿ ʏɻ ʆʊʅɿʅɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʏʉʐ ʏʊʋʉʐ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʃɲɿ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ɲʐʏɼ, ɷɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʋʄɹʉʆ ʏʉ ʃʙʄʐʅɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʍʏɻ
ɷɻʅʊʍɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ. Ƀʑʏɸ ʐʋɳʌʖɸɿ ʖʌʉʆɿʃʊʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʋɲʌɲɿʏɼʍɸʙʎ ʏʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ. Ȱʋʊ ʏɻ ʍʏɿɶʅɼ, ɷɻʄɲɷɼ, ʋʉʐ ɽɲ ɹʖɸɿ ʆʊʅɿʅɲ
ʋɲʌɲɿʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏɻ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ ʅʋʉʌɸʀ ʉʋʉʏɸɷɼʋʉʏɸ ʆɲ ɷɿʉʌɿʍʏɸʀ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ (ʘʎ
ɲʆɲʋʄɻʌʘʏɼʎ ɼ ʅʊʆɿʅʉʎ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ)».
iv) Ʉʍʉɿ ɷɿʉʌʀʍʏɻʃɲʆ ʍʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ Ȱɶʘɶɼ ʃɲɿ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ (ȵȰȵ) ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ 23418/ȵ4/17-2-2020
(ɌȵȾ 241 ȳʚ/9-3-2020-ȰȴȰ: Ɏ65946ɀɈȿȸ-ȵȲ0), 106410/ȵ1/17-08-2020 (ɌȵȾ 1289 ȳʚ/19-08-2020ȰȴȰ:ɏɏȺȾ46ɀɈȿȸ-ɅɈɂ), 10737/ȵ1/2-2-2022 (ɌȵȾ 181 ȳʚ/4-2-2022-ȰȴȰ: ɎȵɀɌ46ɀɈȿȸ-7Ⱦ8) ʃɲɿ
10944/ȵ4/2-2-2022 (ɌȵȾ 250 ȳʚ/9-2-2022 – ȰȴȰ: 6ȾȴȰ46ɀɈȿȸ-Ƀ7ȵ) ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʏɻʎ Ʌʌʉʁʍʏɲʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
ȳɸʆɿʃɼʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ Ʌʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ʃɲɿ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʉʐ
ɉɅȰȻȺ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ 95849/ȵ1/2-8-2021 (ɌȵȾ 1818 ȳʚ/10-8-2021ȰȴȰ: 63Ɂ946ɀɈȿȸ-ȴɍɇ), 95853/E1/2-8-2021 (ɌȵȾ 1817 ȳʚ/10.8.2021-ȰȴȰ:6Ʌɍȸ46ɀɈȿȸ-371), 97010/ȵ1/48-2021 (ɌȵȾ 1819 ȳʚ/10.8.2021-ȰȴȰ: ɏɁȵȿ46ɀɈȿȸ-17Ʌ), 161821/ȵ1/10-12-2021 (ɌȵȾ 3110 ȳʚ/20-12-2021ȰȴȰ: 654ɏ46ɀɈȿȸ-ɀɏɈ) ʃɲɿ 161803/ȵ1/10-12-2021 (ɌȵȾ 3111 ȳʚ/20-12-2021-ȰȴȰ: 9ȿȻȴ46ɀɈȿȸ-ȲɂɃ)
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʏʉʐ ʀɷɿʉʐ ɲʌʅʉɷʀʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ ʏʉʐ ɉɅȰȻȺ. [ʋɲʌ.5Ȱ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 62 ʏʉʐ ʆ.4589/2019, ʊʋʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʃɲɿ ɿʍʖʑɸɿ].
ȵʆʊʏɻʏɲ 3ɻ. ȶʖʉʐʆ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɲʄʄɳ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɲʆɲʄɳɴʉʐʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ, ɲʆ ɸʇɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ ʆɲ ɷɿɲʏɻʌʉʑʆ ʏɻʆ ʃɳʏʘɽɿ ɿɷɿʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ:
(i) Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʉʐ ʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍɸ ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ ʃɲɿ ʉɿ ɹʖʉʆʏɸʎ ʏɻʆ ɸʅʋʉʌɿʃɼ ɿɷɿʊʏɻʏɲ (ɳʌɽʌɲ 32 ʃɲɿ 31 ʋɲʌ.3
ʏʉʐ ʆ. 3528/2007). Ƀɿ ɸʆ ʄʊɶʘ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʋɲʌɲɿʏɻɽʉʑʆ ɼ ʆɲ ɲʆɲʍʏɸʀʄʉʐʆ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʙʆ ʏʉʐʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɲʆɳʄɻʗɻ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐʎ ʍʏɻ ɷɻʅʊʍɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ.
(ii) Ʉʍʉɿ ɲʍʃʉʑʆ ɹʌɶɲ ɲʍʐʅɴʀɴɲʍʏɲ ʅɸ ʏʉ ɴʉʐʄɸʐʏɿʃʊ ɲʇʀʘʅɲ (ɳʌɽʌʉ 33 ʏʉʐ ʆ. 3528/2007 ʃɲɿ ɳʌɽʌɲ 56
ʃɲɿ 57 ʏʉʐ ɇʐʆʏɳɶʅɲʏʉʎ).
(iii) Ƀɿ ʐʋɳʄʄɻʄʉɿ ʋʉʐ ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ȴɻʅʊʍɿʉ ʃɲɿ ʏɲ Ⱦʌɲʏɿʃɳ Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ ȴɻʅʉʍʀʉʐ ʃɲɿ
Ȼɷɿʘʏɿʃʉʑ ȴɿʃɲʀʉʐ ʅɸ ʋʄɼʌɸʎ ʘʌɳʌɿʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ (ʃɲɿ ɳʍʖɸʏɲ ɲʋʊ ʏɻ ʔʑʍɻ ʏɻʎ ʍʖɹʍɸʘʎ ʋʉʐ ʏʉʐʎ ʍʐʆɷɹɸɿ ʅɸ ʏʉ
ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ) [ɳʌɽʌʉ 35 ʏʉʐ ʆ. 3528/2007 (Ȱʚ 26) ʃɲɿ ɳʌɽʌʉ 1 ʋɲʌ. 1 ʃɲɿ 2 ʆ. 1256/1982,
ʊʋʘʎ ɻ ʋɲʌ. 2 ʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 1 ɳʌɽʌʉʐ 21 ʆ. 1400/1983)].
ȵʋɿʍɻʅɳʆʍɸɿʎ:
1. ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 10 «ɍʌʊʆʉʎ ʍʐʆɷʌʉʅɼʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ» ʏʉʐ
ʆ.3528/2007: «1. Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʐʋɳʄʄɻʄʉɿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ʏɲ ʋʌʉʍʊʆʏɲ ʏʉʐ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʊʍʉ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʖʌʊʆʉ ʄɼʇɻʎ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲɿʏɼʍɸʘʆ ʊʍʉ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʖʌʊʆʉ ʏʉʐ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ. Ɉʉ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ
ʏɻʎ ɻʄɿʃʀɲʎ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ, ʊʋʉʐ ʐʋɳʌʖɸɿ, ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʋʌʙʏʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ, ʖʌʉʆɿʃʊ
ʍɻʅɸʀʉ. ȸ ʅɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʃʙʄʐʅɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ, ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏɹʎ ɷɸʆ
ɹʖʉʐʆ ɸʃʋʄɻʌʘɽɸʀ ʃɲʏɳ ʏʉ ʖʌʊʆʉ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ. 2. Ƀɿ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʋʌʙʏʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌ.1
ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɳʌɽʌʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ ʃʘʄʑʅɲʏɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ.»
2. ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʍʏʉʐʎ ɳʌʌɸʆɸʎ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐʎ, ɸʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʍʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ɲʄɶʉʌɿɽʅɿʃɼʎ ʌʉɼʎ ʃɲɿ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ɽɲ ʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽʉʑʆ ʅʊʆʉ ʉɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɸʀʆɲɿ
ɸʋɿʄɸɶʅɹʆʉ ʏʉ ʋɸɷʀʉ «ȵʃʋʄɻʌʘʅɹʆɸʎ ɇʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎ ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ» ʍʏʉʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏʉʐʎ
ʔɳʃɸʄʉ ʍʏʉ ɃɅɇɉȴ, ɲʃʊʅɲ ʃɲɿ ɲʆ ɲʐʏʊ ɷɸʆ ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉ.
ɅɆɃɇɃɍȸ: ȳɿɲ ʏʉʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʄʊɶʉ ʉɿ ɳʌʌɸʆɸʎ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɸʄɹɶʇʉʐʆ ʏʉʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏʉʐʎ ʔɳʃɸʄʉ ʋʉʐ ɷɿɲʏɻʌɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ɃɅɇɉȴ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʋɸɷʀʉ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆʉ (ɲʄʄɳ ʉɿ ʀɷɿʉɿ ɹʖʉʐʆ ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɿʎ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ɼ ɹʖʉʐʆ ʆʊʅɿʅɲ ɲʋɲʄʄɲɶɸʀ
ɲʋʊ ɲʐʏɹʎ) ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏʉ ɸʋɿʄɹʇʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ʋɲʏɼʍʉʐʆ ʏʉ ʋɸɷʀʉ «Ⱦɲʏɲʖʙʌɿʍɻ». ȸ ʍʖɸʏɿʃɼ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ,
ʋɸʌʀ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏʉʐ ʋɸɷʀʉʐ ʍʏʉ ɃɅɇɉȴ ɲʋʊ ʏʉʆ ʀɷɿʉ ʏʉʆ ʐʋʉʗɼʔɿʉ, ɽɲ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏɳ
ʏʉ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʘʆ ɲɿʏɼʍɸʘʆ.
3. ɇʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 2 ʏʉʐ ʆ.2431/1996 (Ȱʚ 175) ʉʌʀɺɸʏɲɿ, ʃɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ, ʊʏɿ ʏʉ
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ʃʙʄʐʅɲ ʅɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏʘʆ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ɷɸʆ ɿʍʖʑɸɿ ɶɿɲ ʋʉʄʀʏɸʎ Ⱦʌɳʏʉʐʎ-ɀɹʄʉʐʎ ʏɻʎ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ, ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʊʅʉɿʉ ʃʙʄʐʅɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ɼ ʋʌʊʍʄɻʗɻʎ. ɏʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ, ʉɿ
ɸʆʏɲɶʅɹʆʉɿ ʍʏʉʐʎ ʏɸʄɿʃʉʑʎ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ ʃɲʏɳʏɲʇɻʎ ȳ1ʚ ʃɲɿ ȳ2ʚ ʏʉʐ ȰɇȵɅ, ɳʌʌɸʆɸʎ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ,
ʋʉʄʀʏɸʎ ʃʌɲʏʙʆ-ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ, ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ʋɸʌʀ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃʙʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ, ʅɸʆ, ɸʋɿʄɸɶʅɹʆʉ ɲʄʄɳ ʉɿ ʀɷɿʉɿ ɸʀʏɸ ʏɿʎ ɹʖʉʐʆ ʉʄʉʃʄɻʌʙʍɸɿ, ɸʀʏɸ ɷɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ
ʏɹʏʉɿɲ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʍʏʉ ʃʌɳʏʉʎ ʅɹʄʉʎ ʏɻʎ ȵȵ ɲʋʊ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ, ʉʔɸʀʄʉʐʆ, ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲɿʏɼʍɸʘʆ, ʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɼʍʉʐʆ ʅɸ ʏʉ ɲʌʅʊɷɿʉ Ȱʐʏʉʏɸʄɹʎ Ɉʅɼʅɲ ȵȵɅ-ȵȲɅ,
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʉʅɲʄɳ ɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʋɸɷʀʉʐ ʋɸʌʀ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ. Ⱥɲ
ʋʌɹʋɸɿ, ɷɸ, ʆɲ ɲʋʉʍʏɸʀʄʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ (ɲʋʊ ɲʌʅʊɷɿɲ ɲʌʖɼ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʏʉʐʎ) ɲʋʊ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ
ɸʀʏɸ ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɿʎ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎ ʏʉʐʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ɸʀʏɸ ʊʏɿ ɻ ʅɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ɲʐʏʙʆ ɷɸʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ʃʙʄʐʅɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʍʏʉ ɷɻʅʊʍɿʉ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɼʎ ʏʉʐʎ.
4. Ɉʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʍʏʌɲʏʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʏɻʎ ȵɿʍɲɶɶɸʄʀɲʎ
Ʌʄɻʅʅɸʄɸɿʉɷɿʃʙʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 8 ʏʉʐ ʆ. 3528/2007, ɲʆʏɿʃɲɽʀʍʏɲʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ-ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʍʏʉ ɃɅɇɉȴ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʃɲɿ ɲʆɲɺɻʏʉʑʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʐʏɸʋɳɶɶɸʄʏɲ ɲʋʊ
ʏɻʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ. ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ
ʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʃʌɲʏʙʆ ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ȵ.ȵ. ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɿʍʖʑɸɿ ɻ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ
ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ, ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿ ʍʏɻ ȴ/ʆʍɻ ɼ Ʌȴȵ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɲʆɳʄɻʗɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ (ɲʋʊ ɲʌʅʊɷɿɲ ɲʌʖɼ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɼʎ ʏʉʐ) ɲʋʊ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɻ ʅɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ɲʐʏʙʆ ɷɸʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʃʙʄʐʅɲ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʍʏʉ ɷɻʅʊʍɿʉ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʏʉʐ.
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ȸ ɲʀʏɻʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʃɲɿ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 (Ȱʚ 75),
ɽɲ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɹʍʘ ʏʉʐ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ Ʌʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ʃɲɿ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ (ɃɅɇɉȴ)
(https://opsyd.sch.gr) ɲʋʊ ʏɲ ʀɷɿɲ ʏɲ ʅɹʄɻ ȵȵɅ-ȵȲɅ ʃɳʆʉʆʏɲʎ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʅɸ
ʏʉʐʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʎ ʏʉʐʎ ʃʘɷɿʃʉʑʎ.
Ⱦɲɽʚ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɼ/ʃɲɿ
ɲʋɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏɼʎ.
Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɷɻʄʙʍʉʐʆ ʊʍɸʎ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ ɸʋɿɽʐʅʉʑʆ, ʖʘʌʀʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻ ʍɸɿʌɳ
ʋʉʐ ɸʋɿɽʐʅʉʑʆ, ɲʋʊ ʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ʏʘʆ ʉʌɶɲʆɿʃʙʆ ʃɸʆʙʆ ʏʘʆ Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ Ȼ & ȻȻ ʃɲɿ ɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻ
ʍɸɿʌɳ ʃɲʏɳʏɲʇɼʎ ʏʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʉɿʃɸʀʉʐʎ ʏɸʄɿʃʉʑʎ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ ʃɲʏɳʏɲʇɻʎ ʏʉʐ ȰɇȵɅ, ʍʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ
ɸʀʆɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ ʃɲɿ ʏɻ ʍɸɿʌɳ ɷɼʄʘʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸʘʆ ʏʉʐʎ.
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏɲ ʃɸʆɳ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ȻȻ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ɽɹʍɸɿʎ ʅɸʄʙʆ ȵȵɅ ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ Ʌȵ23Ɏʐʖʉʄʊɶʘʆ ʃɲɿ Ʌȵ30-Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ȿɸɿʏʉʐʌɶʙʆ ʍʏɲ ɇʖʉʄɿʃɳ ȴʀʃʏʐɲ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ (ɇ.ȴ.ȵ.ɉ.),
ʊʋʘʎ ʍʐʍʏɳɽɻʃɲʆ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 17, ʋɲʌ. 4 ʏʉʐ ʆ. 4823/2021 (ɌȵȾ 136 Ȱʚ) ʃɲɿ ʃɲʏɲʆɸʅɼɽɻʃɲʆ ʍʏɲ Ⱦȵ.ȴ.Ȱ.ɇ.ɉ.
ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ 101406/ȳȴ4/17-08-2021 (Ȳʚ3842) ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ.
ȵɅȻɇȸɀȰɁɇȸ:
ɀɹʄɻ ȵȵɅ-ȵȲɅ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏɲɶʅɹʆɲ ʍʏʉʐʎ ʏɸʄɿʃʉʑʎ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ʋʀʆɲʃɸʎ ʃɲʏɳʏɲʇɻʎ ʏʉʐ ȰɇȵɅ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ ʏʉʐ ɸʆʊʎ ʃʄɳɷʘʆ, ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ɲʀʏɻʍɻ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʆɲʆ ɸʃ
ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ, ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏɲɶʅɹʆʉɿ ʃɲɿ ɸʋɿɽʐʅʉʑʆ ʆɲ ɷɿʉʌɿʍɽʉʑʆ.
ɉʋɸʆɽʐʅʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ:
ɲ) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 62 ʏʉʐ ʆ. 4589/2019, ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʃɲɿ ɿʍʖʑɸɿ,
ʉ ɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʍɸɿʌɳ ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ ɼ ɸɿɷɿʃʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɲʌ .2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 29 ʏʉʐ ʆ. 4521/2018 (Ȱʚ 38)
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ɴ) ɷɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʍʖɸʏɿʃɼ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʏʉʆ ʐʋʉʗɼʔɿʉ ʋɸʌʀ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ɹʆɲʆʏɿ ʏʉʐ ɳʄʄʉʐ.
ɏʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʋʌʉʍɸʃʏɿʃʊʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ (ɼ ʅɻ) ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ
ɲʀʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ɸʋɿʄɹʇɸɿ (ɲʆɳ ʃʄɳɷʉ).
ȵʔɿʍʏɳʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʉʖɼ ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʍʏɻʆ ʉʌɽɼ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ, ʃɲɽʙʎ ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ
ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼ ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ɲʐʏɼʎ.

Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ:
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ: ȴɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ɲʆɳ ʃʄɳɷʉ
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ: ȴɿɲɽɹʍɿʅɲ ɇȴȵɉ ɲʆɳ ʃʄɳɷʉ
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻȻ: ȳɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʋɸʌɿʉʖʙʆ Ȱ/ɽʅɿɲʎ ʃɲɿ Ȳ/ɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʍɸ Ɂʉʅʉʑʎ/ȴɼʅʉʐʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ: ȴȻȰȺȵɇȻɀȵɇ ɅȵɆȻɃɍȵɇ ȴȻɃɆȻɇɀɃɉ Ȱ/ȺɀȻȰɇ ȾȰȻ Ȳ/ȺɀȻȰɇ ȰɁȰ ȾȿȰȴɃ
ɅȵɆȻɃɍȵɇ Ȱ/ȺɀȻȰɇ &
Ȳ/ȺɀȻȰɇ ȵȾɅ/ɇȸɇ
(ʃɸʆɳ ȵȰȵ)
Ȱʚ ȰȺȸɁȰɇ (ȴ.ȵ.)
Ȱʚ ȰȺȸɁȰɇ (Ʌ.ȵ.)
Ȱʚ ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ (ȴ.ȵ.)
Ȱʚ ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ (Ʌ.ȵ.)

ȴȵ01

Ȱʚ ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ (ȴ.ȵ.)

1

Ȱʚ ȵȲɆɃɉ (ȴ.ȵ.)
Ȱʚ ȵȲɆɃɉ (Ʌ.ȵ.)
Ȱʚ ȵɉȲɃȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
Ȱʚ ȵɉȲɃȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)
Ȱʚ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ (ȴ.ȵ.)
Ȱʚ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ (Ʌ.ȵ.)
Ȱʚ ȾȰȲȰȿȰɇ (ȴ.ȵ.)
Ȱʚ ȾȵɆȾɉɆȰɇ (ȴ.ȵ.)
Ȱʚ ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
Ȱʚ ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)
Ȱʚ ɅȵȻɆȰȻȰ (ȴ.ȵ.)
Ȱʚ ɅȵȻɆȰȻȰ (Ʌ.ȵ.)
Ȱʚ ɍȻɃɉ (ȴ.ȵ.)
Ȱʚ ɍȻɃɉ (Ʌ.ȵ.)
ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ
(ȴ.ȵ.)
ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ
(Ʌ.ȵ.)
ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ȰɆȾȰȴȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȰɆȾȰȴȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ȰɆɈȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȰɍȰȽȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȰɍȰȽȰɇ (Ʌ.ȵ.)
Ȳʚ ȰȺȸɁȰɇ (ȴ.ȵ.)
Ȳʚ ȰȺȸɁȰɇ (Ʌ.ȵ.)
Ȳʚ ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ (ȴ.ȵ.)
Ȳʚ ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ (Ʌ.ȵ.)
Ȳʚ ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ (Ʌ.ȵ.)
Ȳʚ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ (ȴ.ȵ.)
Ȳʚ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ (Ʌ.ȵ.)
Ȳʚ ȾɉȾȿȰȴɏɁ (Ʌ.ȵ.)
ȲɃȻɏɈȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȲɃȻɏɈȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ȳʚ ȰȺȸɁȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȳʚ ȰȺȸɁȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ȳʚ ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ (ȴ.ȵ.)
ȳʚ ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ (Ʌ.ȵ.)
ȳʚ ȾɉȾȿȰȴɏɁ (ȴ.ȵ.)
ȴʚ ȰȺȸɁȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȴʚ ȰȺȸɁȰɇ (Ʌ.ȵ.)

Ʌȵ21

Ʌȵ22

Ʌȵ23

1
1
1

1
2
1
2

Ʌȵ25

Ʌȵ28

Ʌȵ29

1
3
2
3

1
1

1
2
1
1
1
1
2

1
1

2

1

Ʌȵ30

1
2

1

1

2
3
1

1

3
3

2
2

2
1
1
1

1
1

4
2

1
2
4

1
1
2
2
1
1

2
2

1

3

1
1

3
2
1
1
1
1
6
2
1
3
2
2
1
2
1
1
4
4
15
10
3
1
1
9
1

1
3
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

1
5
3

1

2
2
4
3
1

1
2
1

1

2
3

1

1
1

1

1
2

2
1

4
5
7
6
4
3
1
8
1
3
5
2
1
3
1
12
11
1
1

1

1
1
1
1

3

ɇɉɁɃȿɃ
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ɅȵɆȻɃɍȵɇ Ȱ/ȺɀȻȰɇ &
Ȳ/ȺɀȻȰɇ ȵȾɅ/ɇȸɇ
(ʃɸʆɳ ȵȰȵ)
ȴʚ ȾɉȾȿȰȴɏɁ (ȴ.ȵ.)
ȴɆȰɀȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ (ȴ.ȵ.)
ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ (Ʌ.ȵ.)
ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȷȰȾɉɁȺɃɉ (Ʌ.ȵ.)
ȸȿȵȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȸȿȵȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ȸɀȰȺȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȸɀȰȺȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ (ȴ.ȵ.)
ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ (ȴ.ȵ.)
ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ (Ʌ.ȵ.)
ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȾɃȷȰɁȸɇ (ȴ.ȵ.)
ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ȿȰɆȻɇȰɇ (ȴ.ȵ.)
ȿȰɆȻɇȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ȿȰɇȻȺȻɃɉ (ȴ.ȵ.)
ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ɂȰɁȺȸɇ (ȴ.ȵ.)
ɂȰɁȺȸɇ (Ʌ.ȵ.)
ɅȵȿȿȰɇ (ȴ.ȵ.)
ɅȻȵɆȻȰɇ (ȴ.ȵ.)
ɅȻȵɆȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ɆȵȺɉɀɁɃɉ (ȴ.ȵ.)
ɆȵȺɉɀɁɃɉ (Ʌ.ȵ.)
ɆɃȴɃɅȸɇ (Ʌ.ȵ.)
ɇȵɆɆɏɁ (ȴ.ȵ.)
ɇȵɆɆɏɁ (Ʌ.ȵ.)
ɈɆȻȾȰȿɏɁ (ȴ.ȵ.)

ȴȵ01

Ʌȵ21

2
1

Ʌȵ22

1

Ʌȵ23

2
1

Ʌȵ25

3143
Ʌȵ28

1
1
2
3
1

Ʌȵ29
1
1
1

Ʌȵ30

2

1
1
1

1
1
1

2

1

1

2
1

1

2

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

2

1

1
2
1
1
1
1
1

2

2
1
1

1

2

1
1
1
1

1
1

ɌȺȻɏɈȻȴɃɇ (ȴ.ȵ.)
ɌȺȻɏɈȻȴɃɇ (Ʌ.ȵ.)
ɌȿɏɆȻɁȰɇ (ȴ.ȵ.)
ɌɏȾȻȴȰɇ (ȴ.ȵ.)
ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ (ȴ.ȵ.)
ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ (Ʌ.ȵ.)
ɍȰɁȻɏɁ (ȴ.ȵ.)
ɍȰɁȻɏɁ (Ʌ.ȵ.)

1

ɇɉɁɃȿɃ:

17

1
1

1
2

2
1

2
2
1
1

1
1
1
1
2

1
1
21

5

1
1
52

2

70

1

10

58

28

ɇɉɁɃȿɃ
2
2
10
5
1
1
4
4
4
1
3
1
2
1
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
3
2
1
3
1
4
2
1
7
1
3
4
1
2
1
2
1
4
2
261
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ: ȴɿɲɽɹʍɿʅɲ ɇȴȵɉ ɲʆɳ ʃʄɳɷʉ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȵɇ
ȴ/ɁɇȵȻɇ ȵȾɅ/ɇȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȴɉɈȻȾȸɇ ȵȿȿȰȴȰɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȴɉɈȻȾȸɇ ȵȿȿȰȴȰɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȴɉɈȻȾȸɇ ȵȿȿȰȴȰɇ
ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ
ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ
ɇɈȵɆȵȰɇ ȵȿȿȰȴȰɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȰɁ. ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ ȾȰȻ
ȺɆȰȾȸɇ
ɇɈȵɆȵȰɇ ȵȿȿȰȴȰɇ
ȴɉɈȻȾȸɇ ȵȿȿȰȴȰɇ
ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȾɆȸɈȸɇ
ȸɅȵȻɆɃɉ
ȰɁ. ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ ȾȰȻ
ȺɆȰȾȸɇ
ɁɃɈȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ
ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ
ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ
ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȾɆȸɈȸɇ
ȲɃɆȵȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ
ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ

ɇȴȵɉ ʍʏɲ ȾȵȴȰɇɉ

Ʌȵ30

ɇɉɁɃȿɃ

1

1

4

4

3
2
1

6
3
1

1
2
1
1
1

1
5
1
2
2

5

5

3
1

3
1
1

6
2
1

1
3
3

1
3
2
3

2
6
2
6

3
1
1
1
1

2
1
1
1
1

5
2
2
2
2

ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȵȲɆɃɉ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȵɉȲɃȻȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȸȿȵȻȰɇ

1
3
1

1
4
1

2
7
2

ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȸɀȰȺȻȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

3

1
4
1

4
4
1

ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȾȰȲȰȿȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȾȰȿɉɀɁɃɉ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

1
1
1

1
1
2

2
2
3

ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȾȻȿȾȻɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȾɃȷȰɁȸɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȿȰȾɏɁȻȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȿȰɆȻɇȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȿȰɇȻȺȻɃɉ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȿȵɇȲɃɉ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

1
2
1
1
2

1
1
1
1
3
1
1
4

2
3
2
2
5
1
1
7

ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 1o Ȱʚ ȰȺȸɁȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 1o Ȱʚ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 1o ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 1o ȰɍȰȽȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 1o Ȳʚ ȰȺȸɁȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 1o Ȳʚ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 1o ȳʚ ȰȺȸɁȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 1o ȴʚ ȰȺȸɁȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 1o ɅȵȻɆȰȻȰ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 2o Ȱʚ ȰȺȸɁȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 2o Ȱʚ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 2o ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 2o ȰɍȰȽȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 2o Ȳʚ ȰȺȸɁȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 2o Ȳʚ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 2o ȳʚ ȰȺȸɁȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 2o ȴʚ ȰȺȸɁȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ 2o ɅȵȻɆȰȻȰ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ
ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȰɆȾȰȴȻȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȲɃȻɏɈȻȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ȴɉɈȻȾȸɇ ȰɈɈȻȾȸɇ

Ʌȵ23

3
1

3
1
1

3
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ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȵɇ
ȴ/ɁɇȵȻɇ ȵȾɅ/ɇȸɇ
ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ
ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȾɆȸɈȸɇ
ɁɃɈȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ
ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɇɈȵɆȵȰɇ ȵȿȿȰȴȰɇ
ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȾɆȸɈȸɇ

ɇȴȵɉ ʍʏɲ ȾȵȴȰɇɉ

3145

Ʌȵ23

Ʌȵ30

ɇɉɁɃȿɃ

1

1

ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɅȵȿȿȰɇ

2

1

3

ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɅȻȵɆȻȰɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɆȵȺɉɀɁɃɉ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɆɃȴɃɉ

1
1

1
1
1

2
1
2

ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɇȵɆɆɏɁ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɈɆȻȾȰȿɏɁ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

1
1
1

1
1

1
2
2

ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ
ɇȴȵɉ ʍʏʉ ȾȵȴȰɇɉ ɍȰɁȻɏɁ
ɇɉɁɃȿɃ

1
2
58

1
2
81

2
4
139

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻȻ: ȳȵɏȳɆȰɌȻȾȸ ȾȰɈȰɁɃɀȸ ɅȵɆȻɃɍɏɁ Ȱ/ȺɀȻȰɇ ȾȰȻ Ȳ/ȺɀȻȰɇ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ɇȵ ɁɃɀɃɉɇ/ȴȸɀɃɉɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ/
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ȴɆȰɀȰɇ

ȵȲɆɃɉ

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ/
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ȴɆȰɀȰɇ
Ȱ' ȵȲɆɃɉ
Ȳ' ȵȲɆɃɉ

ȰɁȰɈ. ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȾȰȻ ȺɆȰȾȸɇ
ȾȰȲȰȿȰɇ

ɇɍɃȿȵȻȰ ɁɃɀɏɁ-ȴȸɀɏɁ ɅȵɆȻɃɍȸɇ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ɁɃɀɃɉ ȴɆȰɀȰɇ
ȰȿȵɂȰɁȴɆɃɉɅɃȿȸɇ
ȴȻȴɉɀɃɈȵȻɍɃɉ
ɃɆȵɇɈȻȰȴȰɇ
ɇɃɉɌȿȻɃɉ
ɇȰɀɃȺɆȰȾȸɇ

Ȱ' ȾȰȲȰȿȰɇ

ȾȰȲȰȿȰɇ
ɁȵɇɈɃɉ
ɅȰȳȳȰȻɃɉ

Ȳ' ȾȰȲȰȿȰɇ

ȺȰɇɃɉ

ɂȰɁȺȸɇ

ɂȰɁȺȸɇ

ɁɃɀɃɉ ɂȰɁȺȸɇ

ɆɃȴɃɅȸɇ

ɆɃȴɃɅȸɇ

ɁɃɀɃɉ ɆɃȴɃɅȸɇ

Ȱ' ȰȺȸɁȰɇ

ȰȺȸɁȰȻɏɁ
ȲɉɆɏɁɃɇ
ȳȰȿȰɈɇȻɃɉ
ȴȰɌɁȸɇ-ɉɀȸɈɈɃɉ
ȷɏȳɆȰɌɃɉ
ȸȿȻɃɉɅɃȿȸɇ
ȾȰȻɇȰɆȻȰɁȸɇ
ɌȻȿȰȴȵȿɌȵȻȰɇ - ɍȰȿȾȸȴɃɁȰɇ

Ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȰȳȻȰɇ ɅȰɆȰɇȾȵɉȸɇ ȰɀȰɆɃɉɇȻɃɉ
ȲɆȻȿȸɇɇȻɏɁ ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ ȾȸɌȻɇȻȰɇ
ȿɉȾɃȲɆɉɇȸɇ - ɅȵɉȾȸɇ ɀȵɈȰɀɃɆɌɏɇȸɇ
ɁȵȰɇ ȻɏɁȻȰɇ ɅȰɅȰȳɃɉ - ɍɃȿȰɆȳɃɉ
ɅȵɁɈȵȿȸɇ ɌȻȿɃȺȵȸɇ - ɎɉɍȻȾɃɉ
ɍȰȿȰɁȴɆȻɃɉ

Ȱ' ȰȺȸɁȰɇ

ȰɈɈȻȾȸɇ

Ȳ' ȰȺȸɁȰɇ
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ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ/
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ/
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȴ' ȰȺȸɁȰɇ

ȴ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȱ' ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ
ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ
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ɇɍɃȿȵȻȰ ɁɃɀɏɁ-ȴȸɀɏɁ ɅȵɆȻɃɍȸɇ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ȰȻȳȰȿȵɏ
ȰȳȻȰɇ ȲȰɆȲȰɆȰɇ
ȰȳȻɏɁ ȰɁȰɆȳɉɆɏɁ - ȾȰɀȰɈȵɆɃɉ
ȻȿȻɃɉ
ɅȵɆȻɇɈȵɆȻɃɉ
ɅȵɈɆɃɉɅɃȿȸɇ
ɍȰȽȴȰɆȻɃɉ
Ȱȳ. ȴȸɀȸɈɆȻɃɉ
ȰȿȻɀɃɉ
ȳȿɉɌȰȴȰɇ
ȵȿȿȸɁȻȾɃɉ - ȰɆȳɉɆɃɉɅɃȿȸɇ
ȾȰȿȿȻȺȵȰɇ ɀɃɇɍȰɈɃɉ - ɈȰɉɆɃɉ
ɁȵȰɇ ɇɀɉɆɁȸɇ ɅȰȿȰȻɃɉ ɌȰȿȸɆɃɉ
ȲȰɆȸɇ - ȲɃɉȿȰɇ ȲɃɉȿȻȰȳɀȵɁȸɇ
ȾɆɏɅȻȰɇ
ȿȰɉɆȵɏɈȻȾȸɇ
ɀȰɆȰȺɏɁɃɇ
ɀȰɆȾɃɅɃɉȿɃɉ - ɀȵɇɃȳȰȻȰɇ ɅȰȻȰɁȻȰɇ
ɅȰȿȿȸɁȸɇ
ɆȰɌȸɁȰɇ - ɅȻȾȵɆɀȻɃɉ
ɇȰɆɏɁȻȾɃɉ
ɇɅȰɈɏɁ - ȰɆɈȵɀȻȴɃɇ

ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

Ȳ' ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɍȰɆɁɏɁ ȴȻɃɁɉɇɃɉ
ɏɆɏɅɃɉ

ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɇɅɆɃɅɉɆȳɃɉ
ȵȿȵɉɇȻɁȰɇ
ɀȰɁȴɆȰɇ - ȵȻȴɉȿȿȻȰɇ
ɀȵȳȰɆȵɏɁ
Ɍɉȿȸɇ

Ȱ' ɅȵȻɆȰȻȰ

ȾȵɆȰɈɇȻɁȻɃɉ - ȴɆȰɅȵɈɇɏɁȰɇ
ȾɃɆɉȴȰȿȿɃɉ
ɁȻȾȰȻȰɇ - ȰȳȻɃɉ ȻɏȰɁɁȸɆȵɁɈȸ
ɅȵȻɆȰȻɏɇ
ɅȵɆȰɀȰɈɃɇ
ɇȰȿȰɀȻɁȰɇ

Ȳ' ɅȵȻɆȰȻȰ

ȰȳȾȻɇɈɆȻɃɉ
ȰȻȳȻɁȰɇ
ɅɃɆɃɉ ɇɅȵɈɇɏɁ ɈɆɃȻȷȸɁȻȰɇ ɉȴɆȰɇ

ȳ' ɅȵȻɆȰȻȰ

ȾɉȺȸɆɏɁ

Ȱ' ȿȵɇȲɃɉ

ȿȵɇȲɃɉ

Ȳ' ȿȵɇȲɃɉ

ȿȸɀɁɃɉ

ȳ' ȿȵɇȲɃɉ

Ȱȳ. ȵɉɇɈɆȰɈȻɃɉ

Ȱ' ɇȰɀɃɉ

ɇȰɀɃɉ

Ȳ' ɇȰɀɃɉ

ȻȾȰɆȻȰɇ

ȳ' ɇȰɀɃɉ

ɌɃɉɆɁɏɁ ȾɃɆɇȵɏɁ

Ȱ' ɍȻɃɉ

ɍȻɃɉ

Ȳ' ɍȻɃɉ

ɃȻɁɃɉɇɇɏɁ ɎȰɆɏɁ

ɅȵȻɆȰȻȰ

ȿȵɇȲɃɉ

ȲɃɆȵȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ

ɇȰɀɃɉ

ɍȻɃɉ

ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ
ȴɉɈȻȾȸɇ ȵȿȿȰȴȰɇ

ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ

ȰɍȰȽȰɇ

ȰɍȰȽȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȰɍȰȽȰɇ

ȸȿȵȻȰɇ

ȸȿȵȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȸȿȵȻȰɇ

ȳɆȵȲȵɁɏɁ

ȳɆȵȲȵɁɏɁ

ɁɃɀɃɉ ȳɆȵȲȵɁɏɁ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 49/23.07.2022

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȸɅȵȻɆɃɉ

ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ/
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ/
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ȾɃȷȰɁȸɇ

ȾɃȷȰɁȸɇ

ɁɃɀɃɉ ȾɃȷȰɁȸɇ

ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ȰɆɈȰɇ

ȰɆɈȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȰɆɈȰɇ

ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ɁɃɀɃɉ ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ɅɆȵȲȵȷȰɇ

ɅɆȵȲȵȷȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɅɆȵȲȵȷȰɇ

ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ȿȰɆȻɇȰɇ

ȿȰɆȻɇȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȿȰɆȻɇȰɇ

Ȱ' ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ȰȿɀɉɆɃɉ ȲɃȿɃɉ
ɆȸȳȰ ɌȵɆȰȻɃɉ ȷȰȳɃɆȰɇ - ɀɃɉɆȵɇȻɃɉ
ɁɃɈȻɃɉ ɅȸȿȻɃɉ

ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ɈɆȻȾȰȿɏɁ

ɈɆȻȾȰȿɏɁ

ȰȿɃɁɁȸɇɃɉ
ɇȾȻȰȺɃɉ
ɇȾɃɅȵȿɃɉ
ɁɃɀɃɉ ɈɆȻȾȰȿɏɁ

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ɁɃɀɃɉ ȷȰȾɉɁȺɃɉ

Ȱ' ȾȵɆȾɉɆȰɇ

ȾȵɆȾɉɆȰɇ

Ȳ' ȾȵɆȾɉɆȰɇ

ɅȰɂɏɁ

Ȱ' ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

Ȳ' ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȻȺȰȾȸɇ

ȿȵɉȾȰȴȰɇ

ȿȵɉȾȰȴȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȿȵɉȾȰȴȰɇ

ȸɀȰȺȻȰɇ

ȸɀȰȺȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȸɀȰȺȻȰɇ

ȰɁȰɈ. Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

Ȱ' Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

ȺȵɆɀȰȽȾɃɉ ȺȵɆɀȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ȾȰȿȰɀȰɆȻȰɇ ɅɉȿȰȻȰɇ - ɍɃɆɈȻȰɈȸ

ȴɉɈ. Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

Ȳ' Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

ȰɀɅȵȿɃȾȸɅɏɁ -ɀȵɁȵɀȵɁȸɇ
ȲɃȿȲȸɇ
ȴȵȿɈȰ
ȾɃɆȴȵȿȻɃɉ - ȵɉɃɇɀɃɉ
ȿȰȳȾȰȴȰ
ɁȵȰɅɃȿȸɇ-ɇɉȾȵɏɁ
ɅȰɉȿɃɉ ɀȵȿȰ
ɍȰȿȾȸȴɃɁɃɇ
ɏɆȰȻɃȾȰɇɈɆɃɉ

ȾȻȿȾȻɇ

ȾȻȿȾȻɇ

ɁɃɀɃɉ ȾȻȿȾȻɇ

ɅȵȿȿȰɇ

ɅȵȿȿȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɅȵȿȿȰɇ

ɅȻȵɆȻȰɇ

ɅȻȵɆȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɅȻȵɆȻȰɇ

ɇȵɆɆɏɁ

ɇȵɆɆɏɁ

ɁɃɀɃɉ ɇȵɆɆɏɁ

ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ɁɃɀɃɉ ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ɁɃɀɃɉ ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ȿȰɇȻȺȻɃɉ

ȿȰɇȻȺȻɃɉ

ɁɃɀɃɉ ȿȰɇȻȺȻɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɁɃɀɃɉ ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɁɃɀɃɉ ɍȰɁȻɏɁ

Ȱ' ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ɆɃȴɃɉ

Ȳ' ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

Ⱦɏ

ȳ ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ȾȰȿɉɀɁȻɏɁ

ȾȵɆȾɉɆȰɇ
ȻɃɁȻɏɁ ɁȸɇɏɁ
ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

ɁɃɈȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ

ɇɍɃȿȵȻȰ ɁɃɀɏɁ-ȴȸɀɏɁ ɅȵɆȻɃɍȸɇ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ

ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

Ȳ' ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ȾɆȸɈȸɇ
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ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ/
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ/
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȴ' ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

Ȱ' ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȾȻɀɏȿɃɉ ɀȸȿɃɉ ɇȵɆȻɌɃɉ ɇȻɌɁɃɉ

Ȳ' ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȰɁȰɌȸɇ
ȺȸɆȰɇ
ȻȸɈɏɁ ɇȻȾȻɁɃɉ
ɌɃȿȵȳȰɁȴɆɃɉ

ȳ ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȰɀɃɆȳɃɉ
ɁȰɂɃɉ ȾȰȻ ɀȻȾɆɏɁ ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȴ' ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȰɁȴɆɃɉ
ȰɁɈȻɅȰɆɃɉ ȾȵȰɇ ȾɉȺɁɃɉ ɀɉȾɃɁɃɉ
ɅȰɆɃɉ
ɇɉɆɃɉ-ȵɆɀɃɉɅɃȿȸɇ
ɈȸɁɃɉ

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

ȰɆȾȰȴȻȰɇ

ȰɆȾȰȴȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȰɆȾȰȴȻȰɇ

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ȲɃȻɏɈȻȰɇ

ȲɃȻɏɈȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȲɃȻɏɈȻȰɇ

Ȳ' ȵɉȲɃȻȰɇ

ȴȻɆɌɉɏɁ-ɀȵɇɇȰɅȻɏɁ
ȵɆȵɈɆȻȰɇ
ȻɇɈȻȰȻȰɇ-ȰȻȴȸɎɃɉ
ɀȰɁɈɃɉȴȻɃɉ - ȿȻɀɁȸɇ -Ȱȳ. ȰɁɁȰɇ
ɍȰȿȾȻȴȵɏɁ
ȾȰɆɉɇɈɃɉ
Ⱦɉɀȸɇ - ȰȿȻȲȵɆȻɃɉ ɇȾɉɆɃɉ

ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉ ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɌɏȾȻȴȰɇ

ɌɏȾȻȴȰɇ

ɁɃɀɃɉ ɌɏȾȻȴȰɇ

Ȱ' ȵɉȲɃȻȰɇ
ɇɈȵɆȵȰɇ ȵȿȿȰȴȰɇ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2022
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ɇɍɃȿȵȻȰ ɁɃɀɏɁ-ȴȸɀɏɁ ɅȵɆȻɃɍȸɇ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ȰȳȰȺɃɁȸɇȻɃɉ ȰɇɈɉɅȰȿȰȻȰɇ
ȾȰɆɅȰȺɃɉ ȾȰɇɃɉ
ȿȵȻɎɏɁ
ȿȵɆɃɉ
ɀȵȳȻɇɈȸɇ
ɁȻɇɉɆɃɉ
ɅȰɈɀɃɉ
ɇɉɀȸɇ
ɈȸȿɃɉ
ɍȰȿȾȸɇ

ȵɉȲɃȻȰɇ

Η Υπουργός

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 49/23.07.2022
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Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 49/23.07.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*10000492307220016*

