αγησμΝ
αζ έαμκ
ΝαΝ δα βλβγ έΝηΫξλδκ
EΞ ΙΡ ΣΙΚ
Π ΙΓΟΝ
Ν ΡΣΗΣ Ν

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ
ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΝΠ Ι Ι 
Ι Ν ΙΟΤΝΜ ΘΗΗΝΚ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΧΝ

κΝ δΧΥι-ΙίΘ

----

Γ ΝέΝ ήΝΗΝ ΙΟΙΚέΣΝΟΙΚΟΝέΝΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
/ΝΗ ΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΣΜΗΜ
Ι ΥήΗΝΚ ΙΝΜΙΘήΙ 
(ΓΡ Φ ΙΟΝΚΛΗΡΟ ΟΣΗΜ ΣΧΝ)

γάθα 21 / 3 / 2012
λέΠλπ έΝΝ αγησμΝΠλκ λέ
30717 /H

----

Σαξέ ήθ βκ θ λΫαΝΠαπαθ λΫκνΝγη
ΣέΚέ-Πσζβκ151 80 Μ ΡΟΤΙ
Ι κ ζέ ακwww.minedu.gov.gr
Πζβλκ κλέ μκ έΝΚκπαθΪεβ
ΣβζΫ πθκκ 210.3442354
ΦAΞκ 210.3442365

ΚΟΙΝΗ ΠΟΦ Η
ΚΟΙΝέκ ΌππμΝΠέθαεαμ
πκ ε υθ

Θ Μ : ΠλκεάλνιβΝ δαΰπθδ ηκτ αθΪ διβμ θσμΝ Υ1ΦΝ νπκ λσ κν ΰδαΝ η απ νξδαεΫμΝ
πκν ΫμΝ
κΝ ιπ λδεσ, αεα βηαρεκτ Ϋ κνμΝ βί1ί-2011, απσΝ αΝ Ϋ κ αΝ κνΝ
εζβλκ κ άηα κμΝ «Γ ΧΡΓΙΟΤΝ Ξ ΓΟΡ ΡΗ», πκνΝνπΪΰ αδΝ βθΝΪη βΝ δαξ έλδ βΝ
κνΝΤπκνλΰ έκνΝΟδεκθκηδευθ.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

Κ Ι

Π Ι

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Ι ,Ν Ι Ν ΙΟΤΝΜ ΘΗΗ
Κ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΧΝ

τη πθαΝη :
1.ΣκνμΝσλκνμΝ βμ απσΝ1δ-11-1ιηδΝδ δσΰλα βμ δαγάεβμ κνΝΓ πλΰέκν ΞαΰκλΪλβ,
2.ΣκΝ π. . 716/1976 «Π λέΝ νπαΰπΰάμΝ νπσΝ βθΝ Ϊη κθΝ δαξ έλδ δθ κνΝ Τπκνλΰ έκνΝ
ΟδεκθκηδευθΝ βμΝεζβλκθκηέαμΝΓ πλΰέκνΝΞαΰκλΪλβ» (Φ ΚΝ ΄Νβζ1),
3.ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλέΝε1-ζβΝ κνΝ αέθ. 2039/19γιΝ(Φ Κ ΄Ν455),
4.ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κν ίέ έΝ βμΝΝε-9-1ιδίΝ(Φ ΚΝ ΄Νβιί),
5.ΣβθΝ νπ’Ν αλδγη. 10/20-7-2011 Γθπηκ σ β βΝ κνΝ νηίκνζέκνΝ
γθδευθΝ
Κζβλκ κ βηΪ πθέ
6.ΣβθΝ νπ’Ν αλδγηέΝ ί1111εήζ-12-βί11Ν πσ α βΝ κνΝ ΠλπγνπκνλΰκτΝ εαδΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ
ΟδεκθκηδευθΝ «Καγκλδ ησμΝ αληκ δκ ά πθΝ κνΝ Τ νπκνλΰκτΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΙπΪθθκνΝ
Μκνληκτλα»ΝΝ(Φ ΚΝ ΄βηιβήθ-12-11).

πκ α έακνη
Πλκεβλτ κνη Ν δαΰπθδ ησΝ ΝίΪλκμΝ πθΝ σ πθΝ κνΝεζβλκ κ άηα κμΝ«Γ ΩΡΓΙΟΤ
Ξ ΓΟΡ ΡΗ»Ν ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ β ηδαμΝ Υ1) νπκ λκ έαμ ΰδαΝ η απ νξδαεΫμΝ πκν ΫμΝ κΝ
ιπ λδεσ, ΰδαΝ κΝ αεα βηαρεσ Ϋ κμΝ βί1ί-2011,
Ν π νξδκτξκ κνΝ ΠΪθ δκν
Παθ πδ βηέκνΝΚκδθπθδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθ, εα αΰση θκ απσΝ βθΝ γάθα.
ΗΝ δΪλε δαΝ βμΝνπκ λκ έαμΝ έθαδΝηΫξλδΝΫθαΝ(1)ΝΫ κμ, αθΪζκΰαΝη Ν κΝπλσΰλαηηαΝ πκν υθ,
σ κθΝ παλεκτθΝ αΝ Ϋ κ αΝ κνΝ εζβλκ κ άηα κμΝ εαδΝ βΝ πκλ έαΝ πθΝ πκν υθΝ βθΝ
αζζκ απάΝ έθαδΝπκζτΝεαζάέΝ
1

ΣκΝπκ σΝ βμΝνπκ λκ έαμΝ έθαδ ιαεσ δα (600) ΤΡΧ κΝηάθα. ΗΝνπκ λκ έαΝα κλΪΝ κΝ
αεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1ί-βί11ΝεαδΝβΝεα αίκζάΝ βμΝΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝΪ διβ πθΝνπκ λσ πθΝ
βθΝ αζζκ απά,Ν σ κθΝ αν άΝ Ϋπ αδΝ βμΝ ΫθαλιβμΝ κνΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κνμ,Ν β κπκέα γαΝ
απκ δεθτ αδΝη ΝΠδ κπκδβ δεσΝ κνΝκδε έκνΝΈζζβθαΝΠλκιΫθκνέΝ
ΟΝ δαΰπθδ ησμΝ γαΝ ΰέθ δΝ βθΝ γάθα
δμΝ βζΝ ΙκνθέκνΝ βί1βΝ βηΫλα Σλέ β εαδΝ υλαΝ
08.00
κΝ ε άλδκΝ κνΝ Τπκνλΰ έκνΝ Παδ έαμ,Ν δαΝ έκνΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθ,ΝΝ
σ κθΝ κδΝ εα Ϊζζβζ μ ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ κνΝ δαΰπθδ ηκτ αέγκν μΝ έθαδΝ δαγΫ δη μ,Ν
δα κλ δεΪΝ Ν ΰ δ κθδεΪΝ επαδ ν άλδαΝ εαδΝ απσΝ ι α δεάΝ πδ λκπάΝ πκνΝ Ν κλέα αδ
τη πθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλέΝθΝεαδΝιΝ κνΝίέ έΝ βμΝε-9-1940.
δ δεσ λακ
Οδ νπκοά δκδΝ ι Ϊακθ αδ:
α) βθΝ«Έεγ β»Νΰλαπ Ϊ.
ί)
Ν ΫθαΝ αεσηαΝ ηΪγβηα, ΰλαπ Ϊ, πκνΝ Ϋξ δ κλέ δ ΰδαΝ κΝ εΪγ Ν ΣηάηαΝ κνΝ κΝ ΠΪθ δκΝ
Παθ πδ άηδκΝπμΝ ιάμκ
1)Ν ΟδΝ π νξδκτξκδΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δεάμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ Ι κλέαμ
κΝ ηΪγβηαΝ
« νλππαρεάΝΙ κλέαΝΝ σ λπθΝΥλσθπθ».
2) ΟδΝ π νξδκτξκδΝ κνΝ Σηάηα κμΝ δ γθυθΝ εαδΝ νλππαρευθΝ πκν υθΝ κΝ ηΪγβηαΝ
« δ γθ έμΝξΫ δμΝΙ».
γ)Ν Ν ΟδΝ π νξδκτξκδΝ κνΝ Σηάηα κμΝ πδεκδθπθέαμ,Ν ΜΫ πθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτ κΝ ηΪγβηαΝ
«ΝΫαΝΜΫ αΝ πδεκδθπθέαμ».
4) ΟδΝ π νξδκτξκδΝ κνΝ Σηάηα κμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ
κΝ ηΪγβηαΝ « βησ δαΝ
Οδεκθκηδεά».
ε)Ν ΟδΝ π νξδκτξκδΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ Π λδ λ δαεάμΝ θΪπ νιβμΝ κΝ
ηΪγβηαΝ« Π λδ λ δαεσμΝΠλκΰλαηηα δ ησμ».
ζ)ΝΝΟδΝπ νξδκτξκδΝ κνΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδκζκΰέαμ κΝηΪγβηαΝ« λξΫμΝΚκδθπθδκζκΰέαμΝ
Ι».
η)Ν ΟδΝ π νξδκτξκδΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πκζδ δεάμ κΝ ηΪγβηαΝ « δ αΰπΰάΝ βθΝ
ΚκδθπθδεάΝΠκζδ δεά».
θ)ΝΟδΝπ νξδκτξκδΝ κνΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝ θγλππκζκΰέαμ κΝηΪγβηαΝ«τΰξλκθβΝ
θγλππκζκΰδεάΝΘ πλέα».
9) ΟδΝ π νξδκτξκδΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Φνξκζκΰέαμ κΝ ηΪγβηαΝ «ΜΫγκ κδΝ Έλ νθαμΝ βθΝ
ΚζδθδεάΝΦνξκζκΰέα».
ΗΝ τζβΝ πθΝ πλκμΝ ιΫ α βΝ ηαγβηΪ πθ ίλέ ε αδΝ κΝ Τπκνλΰ έκ Παδ έαμ εαδ έθαδΝ βΝ
δΪγ βΝ πθΝ θ δα λκηΫθπθέ
ΗΝ ίαγηκζκΰδεάΝ εζέηαεαΝ έθαδΝ ί-20. πδ νξυθΝ γ πλ έ αδΝ ε έθκμΝ κΝ κπκέκμΝ νΰε θ λυθ δΝ
ηΫ κΝ σλκΝ ίαγηκζκΰέαμΝ εαδΝ αΝ τκΝ ηαγάηα αΝ κνζΪξδ κθΝ εα Ϋ
λα (14).  Ν
π λέπ π βΝ
δ κίαγηέαμ
δ θ λΰ έ αδΝ βησ δαΝ εζάλπ βέ Έθ α βΝ εα ΪΝ κνΝ
απκ ζΫ ηα κμΝ κνΝ δαΰπθδ ηκτΝ πδ λΫπ αδΝ θ σμΝ πΫθ Ν (ε)Ν βη λυθΝ απσΝ βθΝ βηΫλαΝ
κδξκεσζζβ βμΝ κνΝ πλαε δεκτΝ Ϋε κ βμΝ απκ ζ ηΪ πθέΝ θαγ υλβ βΝ ΰλαπ υθΝ θΝ
πλκίζΫπ αδΝαπσΝ βθΝδ ξτκν αΝθκηκγ έαέ
β
Ό κδΝ πδγνηκτθΝθαΝζΪίκνθΝηΫλκμΝ κΝ δαΰπθδ ησ ηπκλκτθΝαπσΝ βθ 25 πλδζέκνΝβί1β
εαδΝ κΝαλΰσ λκΝ έεκ δΝ(βί)ΝβηΫλ μΝπλδθΝαπσΝ βθΝβηΫλαΝπκνΝΫξ δΝκλδ έΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ
κνΝ δαΰπθδ ηκτΝ βζέ ηΫξλδΝεαδ δμΝεΝΙκνθέκνΝβί12 βηΫλα Σλέ β:
1)ΝαΝνπκίΪζζκνθ,Νεα ΪΝ δμΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μ, δμΝαδ ά δμΝ κνμΝη Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ
κΝΤπκνλΰ 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
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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 έΝ βίδε,Ν βκμ σλκ κμ). Σκθέα αδ σ δΝ κδΝ νπκοά δκδΝ βθΝ π λέπ π βΝ αν ά,Ν πλΫπ δΝ θαΝ
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 δεΪ κΝ ΣηάηαΝ απσΝ κΝ κπκέκ
απκ κέ β αθ,ΝβΝξυλαΝ βθΝκπκέαΝγαΝη αίκτθ,Ν κΝΊ λνηαΝ κΝκπκέκΝγαΝ πκν Ϊ κνθ,ΝκδΝ
πκν ΫμΝπκνΝγαΝεΪθκνθ, κΝ σπκμΝεα αΰπΰάμ, βΝ δ τγνθ βΝεα κδεέαμΝ κνμ,Ν κΝ βζΫ πθκΝ
( αγ λσΝεαδΝεδθβ σ)ΝεαδΝβΝ δ τγνθ βΝβζ ε λκθδεκτΝ αξν λκη έκνΝ(αθΝνπΪλξ δ)έΝΝ
ΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκνΝαπαδ κτθ αδΝ έθαδΝ αΝ ιάμκ
1. έ β βΝβΝκπκέαΝΫξ δΝαθαλ βγ έ βθΝδ κ ζέ α κνΝΤπκνλΰ έκν
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 κν νπκοβ έκνΝ απσΝ βθΝ
κπκέαΝγαΝπλκετπ δκ
α)ΝβΝβζδεέαΝ κνΝνπκοβ έκνΝπκνΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝ πθΝγζΝξλσθπθ
ί)Ν βΝ ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαΝ άΝ βΝ ζζβθδεάΝ εα αΰπΰάΝ εαδΝ κΝ σπκμΝ εα αΰπΰάμ κν νπκοβ έκνΝ
( βζέΝκΝ σπκμΝΰΫθθβ βμΝ κνΝνπκοβ έκν)ΝπκνΝπλκίζΫπ αδΝαθπ Ϋλπ.
βη δυθ αδΝσ δκ
ΜΟΝΟΝΝ Ν κΝ αθπ ΫλπΝ πλκίζ πση θκμΝ σπκμΝ εα αΰπΰάμΝ κνΝ νπκοβ έκνΝ
θΝ
πλκετπ δ απσΝ κθΝ σπκΝΰΫθθβ βμΝ κνΝδ έκν,ΝπλΫπ δΝαν σμΝθαΝπλκ εκηέ δ πδπζΫκθκ
ά πδενλπηΫθκ π καθ έΰλα κ βμΝα νθκηδεάμΝ αν σ β αμ Υ ε σμΝαπσΝ κΝ δεσΝ κν) Κ Ι
κνΝ ΰκθΫαΝ κν,Ν απσΝ κθΝ σπκΝ ΰΫθθβ βμΝ κνΝ κπκέκν πλκετπ δΝ κΝ πλκίζ πση θκμΝ
αθπ ΫλπΝ σπκμΝεα αΰπΰάμΝ κνΝνπκοβ έκν,
ά πδενλπηΫθκΝ π καθ έΰλα κ βμΝα νθκηδεάμΝ αν σ β αμ Υ ε σμ απσ κΝ δεσΝ κν εαδΝ
κν ΰκθΫα κν) Κ ΙΝ κνΝπαππκτ κν άΝ βμΝΰδαΰδΪμΝ κν, απσΝ κθ σπκΝΰΫθθβ βμΝ κνή βμΝ
κπκέκνήαμΝπλκετπ δΝκΝπλκίζ πση θκμΝαθπ ΫλπΝ σπκμΝεα αΰπΰάμΝ κνΝνπκοβ έκν,Νυ Ν
θαΝ αέθ αδΝβΝ δα κξάΝ πθΝΰ θ υθέ
 Νπ λέπ π βΝπκνΝεΪπκδκΝαπσΝ αΝπλκαθα λση θαΝπλσ ππαΝ(ΰκθ έμΝάΝπαππκτ μ)Ν θΝ
ίλέ ε αδΝ θΝ απά, πλκ εκηέα δΝ Πδ κπκδβ δεσΝ Οδεκΰ θ δαεάμΝ Κα Ϊ α βμΝ άΝ ΛβιδαλξδεάΝ
ΠλΪιβΝΘαθΪ κνέΝ
3. πδενλπηΫθκΝ αθ έΰλα κΝ κνΝ Π νξέκν κνΝ νπκοβ έκν, η Ν ίαγησΝ κνζΪξδ κθΝ «ΛέαθΝ
εαζυμ» (Πκζτ ΚαζΪ).
4. θαζν δεάΝεα Ϊ α βΝίαγηκζκΰέαμΝαπσΝ βθΝκπκέαΝγαΝπλκετπ δΝκΝαελδίάμΝαλδγηβ δεσμΝ
ίαγησμΝ κνΝΠ νξέκνΝ κνΝνπκοβ έκνέ
5. ίαέπ βΝ ΰΰλα άμΝεαδΝ κέ β βμ ΝΠαθ πδ άηδκΝ βμΝαζζκ απάμΝ( Νπλπ σ νπκΝάΝ
πδενλπηΫθκΝ Ν π καθ έΰλα κ)ΝεαγυμΝεαδΝ πέ βηβΝη Ϊ λα άΝ βμ, πδενλπηΫθβ απσΝ
κθΝκδε έκΝΈζζβθαΝΠλσι θκέΝ
6έΤπ τγνθβΝ άζπ βΝ κνΝΪλγλκνΝθΝ κνΝΝέ1ειιή1ιθζΝ(Φ ΚΝ ΄ ηε)Ν κνΝνπκοβ έκνΝσ δΝ θΝ
Ϋζαί Νκτ ΝζαηίΪθ δΝνπκ λκ έαΝΰδαΝ δμΝέ δ μΝ πκν ΫμΝ ( βζέεαδΝΰδαΝ δμΝπαλκτ μΝ πκν ΫμΝ
εαδΝ ΰδαΝ κΝ έ δκΝ πέπ κΝ πκν υθΝ βζέ ΰδαΝ πλκβΰκτη θκΝ αθ έ κδξαΝ η απ νξδαεσΝ άΝ
δ αε κλδεσ) απσΝ βθΝ έ δαΝ άΝ ΪζζβΝ εζβλκθκηδΪ,Ν εζβλκ κ έα,Ν άΝ πλ ΪΝ εαδΝ σ δΝ θΝ Ϋξ δΝ
επΫ δΝ ζσΰπΝ νπαδ δσ β ΪμΝ κνΝ απσΝ νπκ λκ έαΝ βΝ κπκέαΝ κνΝ Ϋξ δΝ απκθ ηβγ έΝ
πλκβΰκνηΫθπμέΝ ΗΝ Τπ τγνθβ άζπ βΝ Ϋξ δΝ αθαλ βγ έ
βθΝ δ κ ζέ α κνΝ Τπκνλΰ έκν:
www.minedu.gov.grήΠλκεβλτι δμ- δαΰπθδ ηκέ-Yπκ λκ έ μήΤπκ λκ έ μ-Κζβλκ κ άηα α.
βη δυθ αδ σ δΝ κΝ πσ πα ηαΝ ΠκδθδεκτΝ Μβ λυκν,Ν πκνΝ πλκίζΫπ αδΝ κΝ ΪλγλκΝ βΝ
παλαΰλέΝ βΝ κδξ έκΝ α΄Ν κνΝ ίέ έΝ βμΝ ε-9-1940, αθααβ έ αδ αν πΪΰΰ ζ αΝ απσΝ βθΝ
Τπβλ έαΝηαμέ
ΟδΝ νπκοά δκδ, πκνΝ ΰδαΝ κπκδκ άπκ Ν ζσΰκΝ θΝ νπΫίαζαθΝ πζάλβΝ αΝ κλδαση θαΝ
δεαδκζκΰβ δεΪΝ ηΫ αΝ βθΝ πλκαθα λση θβΝ πλκγ ηέα,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ αΝ νηπζβλυ κνθΝ
εαδΝθαΝ αΝνπκίΪζκνθΝ βθΝ ι α δεάΝ πδ λκπάΝηΫξλδΝ βθΝβηΫλαΝ κνΝ δαΰπθδ ηκτ, αεσηβΝ
εαδΝπλδθΝ βθΝΫθαλιάΝ κνέ
3

ΣκΝ ε έη θκΝ βμ ΠλκεάλνιβμΝ θαΝ εα αξπλδ γ έΝ κΝ δα έε νκ
βθΝ δ κ ζέ α κνΝ
Τπκνλΰ έκνκΝ
www.minedu.gov.grήΠλκεβλτι δμ- δαΰπθδ ηκέ-Yπκ λκ έ μ/Τπκ λκ έ μΚζβλκ κ άηα αέ
Π λέζβοβΝ βμΝ παλαπΪθπΝ ΠλκεάλνιβμΝ θαΝ βηκ δ νγ έΝ τκΝ κλΫμΝ Ν τκΝ βη λά δ μΝ
βη λέ μΝ πθΝ γβθυθέ
ΟΝΤΦΤΠΟΤΡΓΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
Π Ι Ι ,Ν Ι Ν ΙΟΤΝΜ ΘΗΗ
Κ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΧΝ

ΙΧ ΝΝΗΝΜΟΤΡΜΟΤΡ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΓ ΧΡΓΙΟΝΜΠ ΜΠΙΝΙΧΣΗ
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ΠΙΝ Κ ΝΝ ΠΟ

ΚΣΧΝ

1)Τπκνλΰ έκ Οδεκθκηδευθ
ήθ βΝ11β-ΣηάηαΝ ΄-Άη βΝ δαξή β
ΚκζπθκτΝβ-Σ.Κ. 1ί1ΝθδΝ ΘΗΝ
2) ΠΪθ δκΝΠαθ πδ άηδκΝΚκδθπθδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθΝη Ν βθΝπαλΪεζβ βΝα)Ν θα
βθΝ κδξκεκζζά δ εαδΝ θαΝ ηαμΝ
έζ δΝ απκ δε δεσΝ κδξκεσζζβ βμ εαδΝ ί)Ν θαΝ βθΝ
εκδθκπκδά δΝ κΝΝΓλα έκΝ δα τθ
άμΝ κνέΝΝΝ
γ)ΝΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝΝΫαμΝΓ θδΪμ
ΚΫθ λκΝΠζβλκ σλβ βμ
ξαλθυθΝδ1η
111ΝδγΝΝ ΘΗΝ
δ)ΝΠαθ πδ βηδαεάΝΛΫ ξβΝ
Γλα έκΝ βηκ έπθΝξΫ πθΝεαδ  α δκ λκηέαμ
ΙππκελΪ κνμΝ15
106 ηιΝΝ ΘΗΝ
ε)ΝΟδεκθκηδεσΝ πδη ζβ άλδκΝ βμΝ ζζΪ αμ
Γλα έκΝξΫ πθΝη Ν κδ β Ϋμ
Μβ λκπσζ πμΝ1β-14
105 63 ΘΗΝ
ζ)Ν θπ Ϊ βΝνθκηκ πκθ έαΝΠκζν ΫεθπθΝ ζζΪ αμ
Πζα έαΝ ζ νγ λέαμΝΝββΝΝ
105 53 ΘΗΝ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
7) Ιθ δ κτ κΝ επαδ ν δεάμΝΠκζδ δεάμ
Πζβλκ κλέ μΝεαδΝΝΫ μΝΣ ξθκζκΰέ μ
Μ κΰ έπθΝγιζΝ- ΣΚΝ1εγΝδ1Ν ΰέαΝΠαλα ε νάΝΝ
(ΰδαΝεα αξυλδ βΝ κΝ δα έε νκΝ)Ν
π λδεάΝ δαθκηάΝ
1έΝ ήθ βΝ δκδεβ δεκτ
ΣηάηαΝ δαξή βμΝεαδΝΜδ γή έαμ
Γλα έκΝΚζβλκ κ βηΪ πθΝ(20)
βέΝΓέ έΠέΟέΝ(ε)
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