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Θ Μ : ΠλκεάλνιβΝ δαΰπθδ ηκτΝ αθΪ διβμΝ θθΫαΝ Υι)Ν νπκ λσ πθΝ π λδεκτ ΰδαΝ
πλκπ νξδαεΫμΝ πκν Ϋμ αεα βηαρεκτ Ϋ κνμΝ βί1ί-2011 απσΝ α Ϋ κ αΝ κνΝ
εζβλκ κ άηα κμΝ «Ι Λ ΜΟΤΝ ΚΤΠΡΙ ΝΙ Η»,Ν πκνΝ νπΪΰ αδΝ
βθΝ Ϊη βΝ
δαξ έλδ βΝ κνΝΤπκνλΰ έκνΝΟδεκθκηδευθέ

ΟΝΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
Κ ΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟ ΤΠΟΤΡΓΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Π Ι Ι , Ι Ν ΙΟΤΝΜ ΘΗΗ
Κ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ
τη πθαΝη κ
1.ΣκνμΝ σλκνμΝ πθΝ απσΝ 1-5-1965, 21-3-1ιζθΝ εαδΝ βε-3-19ηβΝ δαγβευθΝ κνΝ ΙΪζ ηκνΝΝΝ
Κνπλδαθέ β,
2.ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝε1-ζβΝ κνΝαέθ. 2039/1939 (Φ Κ ΄Νδεε),
3.ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κνΝΝίέΝ έΝ βμΝε-9-1ιδί(Φ ΚΝ ΄Νβιί),
4.ΣκΝνπ’Ναλδγη. 263/1974 Πέ έΝ(Φ ΚΝ ΄ιβ)Ν«Π λέΝνπαΰπΰάμΝνπσΝ βθΝΪη κθΝ δαξ έλδ δθΝ
κνΝ Τπκνλΰ έκνΝ πθΝ ΟδεκθκηδευθΝ βμ, νπΫλΝ βμΝ εα βηέαμΝ πθΝ γβθυθΝ εα αζβ γ έ βμΝ
εαδΝηβΝΰ θκηΫθβμΝνπ’Ναν άμΝαπκ ε άμ,ΝεζβλκθκηέαμΝ κνΝΙΪζ ηκνΝέ Κνπλδαθέ β»,
5.ΣβθΝ νπ’Ν αλδγηέΝ 1ίγ1γηιήθεγή ίί11ήθ-3-19ιεΝ εκδθάΝ πσ α βΝ πθΝ ΤπκνλΰυθΝ
ΟδεκθκηδευθΝεαδΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθ «Π λέΝ ππ ζΫ λβμΝ δΪγ βμΝ πθΝ
σ πθΝ κνΝεζβλκ κ άηα κμΝΙΪζ ηκν Κνπλδαθέ β»,
6.ΣβθΝ νπ’Ν αλδγηέΝ δεθβή1ιιδΝ απσ α βΝ κνΝ
έκνΝ γβθυθΝ «Π λέΝ ππ ζΫ λβμΝ
δΪγ βμΝ πθΝ σ πθΝ κνΝεζβλκ κ άηα κμΝΙΪζ ηκνΝΚνπλδαθέ β»,
7.ΣβθΝνπ’ΝαλδγηέΝ1ίή20-7-2011 Γθπηκ σ β βΝ κνΝνηίκνζέκνΝ γθδευθΝΚζβλκ κ βηΪ πθ,
8.ΣβθΝ νπ’Ν αλδγηέ 011115/6-12-2011 πσ α βΝ κνΝ Πλπγνπκνλΰκτ εαδΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ
ΟδεκθκηδευθΝ «Καγκλδ ησμΝ αληκ δκ ά πθΝ κν Τ νπκνλΰκτ ΟδεκθκηδευθΝ ΙπΪθθκν
Μκνληκτλα»ΝΝ(Φ ΚΝ ΄2792/8-12-11).
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πκ α έακνη
Πλκεβλτ κνη Ν δαΰπθδ ησΝ ΰδαΝ κ αεα βηαρεσ Ϋ κμΝ βί1ί-2011
Ν ίΪλκμΝ πθΝ
σ πθΝ κνΝεζβλκ κ άηα κμΝΝ«Ι Λ ΜΟΤΝΚΤΠΡΙ ΝΙ Η»ΝΰδαΝ κΝ δκλδ ησκ
α)Ν ΈιδΝ Υζ)Ν νπκ λσ πθ κδ β υθ Παθ πδ βηέπθ βμΝ ξυλαμ,Ν απκ κέ πθΝ ξκζ έπθΝ
ν λκίΪγηδαμΝ επαέ ν βμΝ πθΝ άηπθ π λδ Ϋλ δαμΝ ΫπμΝ δκδεά πμΝ Πλπ νκτ βμ,Ν
ηκθέηπθΝεα κέεπθΝ ΫπμΝ δκδεά πμΝΠλπ νκτ βμέΝ
ί)ΣλδυθΝ (3)Ν νπκ λσ πθΝ κδ β λδυθ Παθ πδ βηέπθ βμΝ ξυλαμ,Ν απκ κέ πθΝ
ξκζ έπθΝ
ν λκίΪγηδαμΝ επαέ ν βμΝ πθΝ άηπθ π λδ Ϋλ δαμΝ ΫπμΝ δκδεά πμΝ
Πλπ νκτ βμ,ΝηκθέηπθΝεα κέεπθΝ ΫπμΝ δκδεά πμΝΠλπ νκτ βμέ
ΟΝ δαΰπθδ ησμΝγαΝΰέθ δΝ βθΝ γάθα,
δμΝ1γΝΙκνθέκνΝβί1β, βηΫλα Σ Ϊλ βΝεαδΝυλαΝ
08.00
κ ε άλδκ κν Τπκνλΰ έκν Παδ έαμ,Ν δαΝ έκνΝ ΜΪγβ βμ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθ,
σ κθΝ κδΝ εα Ϊζζβζ μΝ ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ κνΝ δαΰπθδ ηκτΝ αέγκν μΝ έθαδΝ δαγΫ δη μ,Ν
δα κλ δεΪΝ Ν ΰ δ κθδεΪΝ επαδ ν άλδα εαδΝ απσΝ ι α δεάΝ πδ λκπάΝ πκν κλέα αδΝ
τη πθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝθΝεαδΝιΝ κνΝίέ . βμΝε-9-1940.
δ δεσ λακ
ΟδΝνπκοά δκδή μ ι Ϊακθ αδ πμΝ ιάμκ
Οδ κδ β Ϋμ εαδΝκδΝ κδ ά λδ μΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθ πκνΝ δ άξγβ αθ:
)Ν Μ Ν κΝ τ βηαΝ κνΝ θδαέκνΝ Λνε έκνΝ άΝ κνΝ Γ θδεκτΝ Λνε έκνΝ άΝ κν
παΰΰ ζηα δεκτΝ Λνε έκν, ι Ϊακθ αδ ΰλαπ ΪΝ βθΝ Ν κ ζζβθδεάΝ Γζυ αΝ (Έε λα βΈεγ β)Ν εαδΝ ’Ν ΫθαΝ αεσηαΝ ηΪγβηα,Ν βθΝ τζβ βμΝ Γ΄Ν ΪιβμΝ Λνε έκνΝ Ν κνΝ ξκζδεκτ Ϋ κνμΝ
2009-2010 πμΝαεκζκτγπμ:
α)Ν βθΝΙ κλέαΝΚα τγνθ βμ,Νσ κδή μ πλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βΝΘ πλβ δεάΝΚα τγνθ βέ
ί)Ν βΝΦν δεάΝΚα τγνθ βμ,Νσ κδή μ πλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βΝΘ δεάΝεαδ βθΝΣ ξθκζκΰδεάΝ
Κα τγνθ βέ
ΰ)Ν βΝΦν δεάΝΙΙ,Νσ κδή μ πλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κ παΰΰ ζηα δεσΝΛτε δκ.
) Μ Ν κΝ τ βηαΝ πθΝ Σ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ επαδ ν βλέπθΝ ΥΣ Ν ΄Ν
ΚτεζκμΝ πκν υθ), ι Ϊακθ αδ
αΝ Μαγβηα δεΪ εαδΝ αΝ ΝΫαΝ ζζβθδεΪΝ κνΝ ΄ΚτεζκνΝ
πκν υθΝ πθΝ
π λδθυθΝ Σ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ επαδ ν βλέπθ
βθΝ τζβΝ πκνΝ
δ Ϊξ βε Ν βθΝ ζ ν αέαΝ ξλκθδΪΝ ζ δ κνλΰέαμΝ πθΝ
π λδθυθΝ Σ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ
επαδ ν βλέπθ βζέ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝ2008-2009.
Γ)  αΝ Σηάηα α δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ άΝ δεα δευθΝ εαδΝ
αληκ ηΫθπθΝ Σ ξθυθΝ
πθΝΠαθ πδ βηέπθ ι Ϊακθ αδ βθΝ ε Ϋζ βΝ δεα δεκτΝΈλΰκνΝαπσΝπλσ νπκΝεαδΝ βθΝ
Ν κ ζζβθδεάΝ Γζυ αΝ (Έε λα β-Έεγ β) βθΝ τζβΝ βμΝ Γ΄Ν ΪιβμΝ Λνε έκνΝ Ν κνΝ ξκζδεκτΝ
Ϋ κνμΝβίίι-2010.
)Ν  κ Σηάηα ΞΫθπθΝ Γζπ υθ,Ν Μ Ϊ λα βμΝ εαδΝ δ ληβθ έαμΝ κνΝ Ικθέκν
Παθ πδ βηέκν,Ν ι Ϊακθ αδ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝιΫθ μΝΰζυ
μΝ ΰΰζδεά,Ν Γαζζδεά,Ν Γ ληαθδεά,Ν
Ι αζδεά,ΝΙ παθδεά, τη πθαΝη Ν άζπ άΝ κνμΝεαδΝ βθΝΝ κ ζζβθδεάΝΓζυ αΝ(΄ ε λα βΝ–
Έεγ β) βθΝτζβΝ βμΝΓ΄Ν Ϊιβμ Λνε έκνΝΝ κνΝ ξκζδεκτΝΫ κνμΝβίίι-2010.
ΗΝίαγηκζκΰδεάΝεζέηαεαΝ έθαδΝ0-βίέΝ πδ νξυθΝγ πλ έ αδΝ ε έθκμΝκΝκπκέκμΝ νΰε θ λυθ δΝ
ηΫ κΝ σλκΝ ίαγηκζκΰέαμΝ εαδΝ αΝ τκΝ ηαγάηα αΝ κνζΪξδ κθΝ εα Ϋ
λαΝ (1δ)έ  Ν
π λέπ π βΝ δ κίαγηέαμ, αθΪΝ εα βΰκλέα, δ θ λΰ έ αδΝ βησ δαΝ εζάλπ βέΝ Κα ΪΝ κνΝ
απκ ζΫ ηα κμΝ κνΝ δαΰπθδ ηκτΝ πδ λΫπ αδΝβΝνπκίκζάΝΫΰΰλα βμΝΫθ α βμΝ θ σμΝπΫθ Ν
(ε)Ν βη λυθΝ απσΝ βθΝ βηΫλαΝ κδξκεσζζβ βμΝ κνΝ πλαε δεκτΝ Ϋε κ βμΝ απκ ζ ηΪ πθέΝ
θαγ υλβ βΝΝΰλαπ υθΝΝ θΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ βθΝδ ξτκν αΝθκηκγ έαέ
ΣκΝπκ σΝ βμΝνπκ λκ έαμ έθαδΝ εα σθΝκΰ σθ αΝΥ1θί)Ν νλυ κΝηάθαέΝΗ εα αίκζάΝ βμΝ
νπκ λκ έαμΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κνΝαεα βηαρεκτ Ϋ κνμΝβί1ί-2011 εαδΝ δαλε έ πμΝ κΝ
ΫζκμΝ πθΝ εαθκθδευθΝ πκν υθΝ πθΝ νπκ λσ πθΝ κΝ TηάηαΝ άΝ βΝ ξκζάΝ πκνΝ κδ κτθ,Ν
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σ κθΝ
παλεκτθΝ
αΝ Ϋ κ αΝ
κνΝ εζβλκ κ άηα κμΝ εαδΝ ΫξκνθΝ εαζάΝ πέ κ β,Ν
βζέΝ πδ νΰξΪθκνθΝ αΝ βήγΝ πθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν πκνΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ Ν κΝ ΠλσΰλαηηαΝ
πκν υθΝ κνΝ Σηάηα κμΝ άΝ βμΝ ξκζάμΝ πκνΝ κδ κτθ,Ν Ν εΪγ Ν ι α δεάΝ π λέκ κ,Ν
δα κλ δεΪΝβΝνπκ λκ έαΝΝ δαεσπ αδέΝ
Ό κδή μ πδγνηκτθΝθαΝζΪίκνθΝηΫλκμΝ κΝ δαΰπθδ ησ ηπκλκτθΝαπσΝ βθ 11β πλδζέκνΝ
2012 εαδΝ κΝ αλΰσ λκΝ έεκ δΝ (βί)Ν βηΫλ μΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ βηΫλαΝ πκνΝ Ϋξ δΝ κλδ έΝ ΰδαΝ βΝ
δ θΫλΰ δαΝ κν δαΰπθδ ηκτΝ βζέΝηΫξλδΝεαδ δμΝβγΝΜα κνΝβί1βΝβηΫλα Σ Ϊλ β:
1)ΝαΝνπκίΪζζκνθΝεα ΪΝ δμΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μ δμΝαδ ά δμΝ κνμΝη Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ κΝ
Τπκνλΰ έκΝΠαδ έαμ,Ν δαΝ έκνΝΜΪγβ βμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθΝ αΝ ιάμΝΰλα έακ
-- κΝ Γλα έκΝ Κζβλκ κ βηΪ πθ (αλδγέΝ ΰλα έΝ βίδε,Ν βκμ σλκ κμ) εα ΪΝ δμΝ υλ μΝ
νπκ κξάμΝ κνΝεκδθκτΝ1βέίί-14.00.
-- κΝΓλα έκΝΠλπ κεσζζκνΝΥαλδγέΝΰλα έΝίίδδ,Ν κΝδ σΰ δκ) εα ΪΝ δμΝυλ μΝνπκ κξάμΝ
κνΝεκδθκτΝίιέίί-14.00.
2)ΝαΝ απκ έζκνθΝ δμΝ αδ ά δμΝ κνμ η Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ αξν λκηδεΪ,Ν κΝ αλΰσ λκΝ
ηΫξλδΝεαδΝ βθ βη λκηβθέαΝζάιβμΝ βμΝπλκγ ηέαμΝνπκίκζάμΝ πθΝαδ ά πθΝ(η Ναθ έ κδξβΝ
λαΰέ αΝ αξν λκη έκν)Ν η Ν ν βηΫθβΝ πδ κζάΝ άΝ η Ν αξνη α κλΪΝ
βθΝ ιάμΝ
αξν λκηδεάΝ δ τγνθ βκΝ Τπκνλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν δαΝ έκνΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθ,Ν
ήθ βΝ δκδεβ δεκτ,Ν ΣηάηαΝ δαξή βμΝ εαδΝ Μδ γή έαμ,Ν Γλα έκΝ Κζβλκ κ βηΪ πθ (αλδγέΝ
ΰλα έΝβίδε,Νβκμ σλκ κμ). Σκθέα αδ σ δ κδΝνπκοά δκδή μ βθΝπ λέπ π βΝαν ά,ΝπλΫπ δΝθαΝ
νζΪ κνθΝ βθΝαπσ διβΝαπκ κζάμΝ βμΝαέ β άμΝ κνμΝΰδα έΝ θ Ϋξ αδΝθαΝ κνμΝαβ βγ έέ
 δμΝ αδ ά δμ πλΫπ δΝ θαΝ αθα Ϋλ αδΝ νπκξλ π δεΪΝ κΝ ΣηάηαΝ άΝ βΝ ξκζάΝ πθΝ
Παθ πδ βηέπθΝ πκνΝ κδ κτθ,Ν βΝ Κα τγνθ βΝ πκν υθΝ πκνΝ παλαεκζκτγβ αθΝ κΝ Λτε δκΝ
εαδΝ κΝ αθ έ κδξαΝ ι ααση θκΝ ηΪγβηα,Ν βΝ ιΫθβΝ ΰζυ αΝ βθΝ κπκέαΝ ι Ϊακθ αδ ( σ κθΝ
αν σΝ απαδ έ αδ),Ν βΝ δ τγνθ βΝ εα κδεέαμΝ κνμ,Ν Ν κΝ βζΫ πθκΝ ( αγ λσΝ εαδΝ εδθβ σ)Ν εαδΝ βΝ
δ τγνθ βΝβζ ε λκθδεκτΝ αξν λκη έκνΝ(αθΝνπΪλξ δ)έΝΝΝΝ
ΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκνΝαπαδ κτθ αδΝ έθαδΝ αΝ ιάμκ
1. έ β βΝ βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ αθαλ βγ έ
βθΝ δ κ ζέ α
κνΝ Τπκνλΰ έκνΝ
www.minedu.gov.grήΠλκεβλτι δμ- δαΰπθδ ηκέ-Yπκ λκ έ μήΤπκ λκ έ μ-Κζβλκ κ άηα α.
2. πδενλπηΫθκΝ π καθ έΰλα κΝ βμΝ α νθκηδεάμΝ αν σ β αμΝ κνή βμ νπκοβ έκνήαμ απσΝ
βθΝκπκέαΝγαΝπλκετπ δκ
α) βΝ ζζβθδεάΝδγαΰΫθ δαΝάΝβΝ ζζβθδεάΝεα αΰπΰάΝ κνή βμ νπκοβ έκνήαμ.
ί)βΝβζδεέαΝ κνή βμ νπκοβ έκνήαμ πκνΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝ πθΝγζΝξλσθπθέ
3. ίαέπ βΝ άηκν π λδ Ϋλ δαμΝ ΫπμΝ δκδεά πμΝΠλπ νκτ βμΝσ δΝκήβ νπκοά δκμήα έθαδΝ
ησθδηκμΝεΪ κδεκμέΝΝ
4έ πδενλπηΫθκΝ αθ έΰλα κΝ κνΝ Σέ ζκνΝ πσζν βμΝ κνή βμ νπκοβ έκνήαμ απσΝ ξκζ έκΝ
ν λκίΪγηδαμΝ επαέ ν βμ πθΝ άηπθ π λδ Ϋλ δαμΝ ΫπμΝ δκδεά πμΝΠλπ νκτ βμ, η Ν
ίαγησΝ κνζΪξδ κθΝ «ΛέαθΝ Καζυμ»Ν (Πκζτ ΚαζΪ) εαδΝ δαΰπΰάΝ κνζΪξδ κθΝ «Κκ ηέα»,Ν
τη πθαΝη Ν κΝκπκέκΝΫΰδθ ΝβΝ ΰΰλα άΝ κνή βμ κΝΣηάηαΝάΝ βΝξκζάΝπκνΝ κδ Ϊέ
5έ ίαέπ βΝ άΝ Πδ κπκδβ δεσΝ κνΝ Σηάηα κμΝ άΝ βμΝ ξκζάμΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ σ δΝ Ϋξ δΝ
ΰΰλα έΝεαδΝ κδ ΪΝκήβ νπκοά δκμήα.
6έΤπ τγνθβΝ άζπ βΝ κνΝΪλγλκνΝθΝ κνΝΝ.1599/1986 (Φ ΚΝ ΄ηε)Ν κνή βμ νπκοβ έκνήαμ
σ δΝ θΝΫζαί Νκτ ΝζαηίΪθ δΝνπκ λκ έαΝΰδαΝ δμΝέ δ μΝ πκν ΫμΝ( βζέεαδΝΰδαΝ δμΝπαλκτ μΝ
πκν ΫμΝεαδΝΰδαΝ κΝέ δκΝ πέπ κΝ πκν υθ βζέΰδαΝπλκβΰκτη θ μ πκν ΫμΝπλκπ νξδαεκτΝ
πδπΫ κν) απσΝ βθΝέ δαΝάΝΪζζβΝεζβλκθκηδΪ,Νεζβλκ κ έα,ΝάΝ πλ ΪΝεαδΝσ δΝ θΝΫξ δΝ επΫ δΝ
ζσΰπΝνπαδ δσ β ΪμΝ κνΝαπσΝνπκ λκ έαΝβΝκπκέαΝ κνΝΫξ δΝαπκθ ηβγ έΝπλκβΰκνηΫθπμέ ΗΝ
Τπ τγνθβΝ άζπ βΝΫξ δΝαθαλ βγ έ βθΝδ κ ζέ α κνΝΤπκνλΰ έκνΝ
www.minedu.gov.grήΠλκεβλτι δμ- δαΰπθδ ηκέ-Yπκ λκ έ μήΤπκ λκ έ μ-Κζβλκ κ άηα α.

4
πδπζΫκθΝΝκδΝνπκοά δκδή μ βμΝεα βΰκλέαμΝ1
βζυθκνθΝ βθΝΝιΫθβ ΰζυ αΝ βθΝκπκέαΝ
πδγνηκτθΝθαΝ ι α κτθ .
βη δυθ αδ σ δΝ κΝ πσ πα ηαΝΠκδθδεκτΝΜβ λυκν,ΝπκνΝπλκίζΫπ αδΝ κΝΪλγλκΝβΝ
παλαΰλέΝβΝ κδξ έκΝα΄Ν κνΝίέ έΝ βμΝε-9-1940, αθααβ έ αδ αν πΪΰΰ ζ αΝαπσΝ βθΝ
Τπβλ έαΝηαμέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΟδΝ νπκοά δκδή μ, πκν ΰδαΝ κπκδκ άπκ Ν ζσΰκΝ θΝ νπΫίαζαθΝ πζάλβΝ αΝ κλδαση θαΝ
δεαδκζκΰβ δεΪΝηΫ αΝ βθΝαθπ ΫλπΝπλκγ ηέα,ΝηπκλκτθΝθαΝ αΝ νηπζβλυ κνθΝεαδΝθαΝ αΝ
νπκίΪζκνθΝ βθΝ ι α δεάΝ πδ λκπάΝ ΫπμΝ εαδΝ βθΝ βηΫλαΝ κνΝ δαΰπθδ ηκτ, αεσηβΝ εαδΝ
πλδθΝ βθΝΫθαλιάΝ κνέ
ΣκΝ ε έη θκΝ βμΝ ΠλκεάλνιβμΝ θαΝ εα αξπλδ γ έ
κΝ δα έε νκΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ κνΝ
Τπκνλΰ έκνΝ
www.minedu.gov.grήΠλκεβλτι δμ- δαΰπθδ ηκέ-Τπκ λκ έ μ/Τπκ λκ έ μΚζβλκ κ άηα α.
Π λέζβοβΝ βμΝ παλαπΪθπΝ ΠλκεάλνιβμΝ θαΝ βηκ δ νγ έ τκΝ κλΫμΝ Ν τκΝ βη λά δ μΝ
βη λέ μΝ πθΝ γβθυθέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΟΝΤΦΤΠΟΤΡΓΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩ ΝΝΗΝΜΟΤΡΜΟΤΡ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Π Ι Ι ,Ν Ι Ν ΙΟΤΝΜ ΘΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Κ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

Γ ΩΡΓΙΟΝΜΠ ΜΠΙΝΙΩΣΗ

5
ΠΙΝ Κ ΝΝ ΠΟ

ΚΣΩΝ

1) Τπκνλΰ έκ Οδεκθκηδευθ
ήθ βΝ11βΝ- ΣηάηαΝ ΄- Άη βΝ δαξή β
ΚκζπθκτΝβΝ- ΣΚΝ1ί1ΝθδΝ ΘΗΝ
β)ΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝΝΫαμΝΓ θδΪμ
ΚΫθ λκΝΠζβλκ σλβ βμ
ξαλθυθΝδ1ηΝ
111ΝδγΝΝ ΘΗΝ Ν
γ)ΝΠαθ πδ άηδαΝ βμΝξυλαμΝη Ν βθΝπαλΪεζβ βΝα) θαΝ βθΝ κδξκεκζζά κνθΝεαδΝθαΝηαμΝ
έζκνθ απκ δε δεσΝ κδξκεσζζβ βμ εαδΝί)θαΝ θβη λυ κνθΝ αΝΓλα έαΝ
δα τθ
άμΝ κνμέ
δ)ΝΠαθ πδ βηδαεάΝΛΫ ξβ
Γλα έκΝ βηκ έπθΝξΫ πθΝεαδΝ α δκ λκηέαμ
ΙππκελΪ κνμΝ15
106 ηιΝ ΘΗΝ Ν
5)Ν θπ Ϊ βΝνθκηκ πκθ έαΝΠκζν ΫεθπθΝ ζζΪ αμ
Πζα έαΝ ζ νγ λέαμΝΝββ
105 53 ΘΗΝ Ν
6) Ιθ δ κτ κΝ επαδ ν δεάμΝΠκζδ δεάμ
Πζβλκ κλέ μΝεαδΝΝΫ μΝΣ ξθκζκΰέ μ
Μ κΰ έπθΝγιζΝ- ΣΚΝ1εγΝδ1Ν ΘΗΝ
7)ΝΟδεκθκηδεσΝ πδη ζβ άλδκΝ βμΝ ζζΪ αμ
Γλα έκΝξΫ πθ η Ν κδ β Ϋμ
Μβ λκπσζ πμΝ1β-14
105 63 ΘΗΝ Ν

π λδεάΝ δαθκηάΝ
1έΝ ήθ βΝ δκδεβ δεκτ
ΣηάηαΝ δαξή βμΝεαδΝΜδ γή έαμΝ
Γλα έκΝΚζβλκ κ βηΪ πθΝ(20)
βέΝΓέ έΠέΟέΝ(ε)

