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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Οκτωβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73461
Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην
εφαρμογή του μέτρου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 122 παρ. 1 περ. ζ και 130 παρ. 1 του
Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 124 παρ. 1 και 4 του Ποινικού Κώδικα,
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 45Α παρ. 1 και 2 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 282 και 296 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύουν,
ε) του άρθρου 12 του ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της
ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες» (ΦΕΚ
Α΄ 111), όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 33 παρ. 2 εδάφιο νii του ν. 4368/2016
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21),
ζ) του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4411/2016 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για
το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων
ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται
μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά
συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της
απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 142),
η) του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
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Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει,
θ) του ν. 1837/1989 «Για την προστασία των ανηλίκων
κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 85),
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύει,
ια) του ν.δ. 57/1973 «Μέτρα κοινωνικής προστασίας
οικονομικώς αδυνάτων - Περί απορίας» (ΦΕΚ Α΄ 149),
όπως ισχύει,
ιβ) του π.δ. 62/1998 «Μέτρα για τη προστασία των
νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία
94/33/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 67), όπως ισχύει.
ιγ) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ
Α΄ 136),
ιδ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων (ΦΕΚ Α΄ 208),
ιε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210),
ιστ) της με αριθμό Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ
Β΄ 2168),
ιζ) της με αριθμό 25132/4-4-2016 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης - Υγείας - Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τη
διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Β΄ 908),
ιη) της με αριθμό 130621/24-6-2003 απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Εργα-
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σίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται
να απασχολούνται οι ανήλικοι» (ΦΕΚ Β΄ 875).
2) Τα σχετικά έγγραφα των Υπηρεσιών Επιμελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής της Χώρας και τα αιτήματα των φορέων.
3) Την ανάγκη καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής
του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς
εργασίας από ανήλικους και νέους.
4) Την από το Δεκέμβριο του 2012 εισήγηση του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) που περιλαμβάνεται στην «Έκθεση
Πεπραγμένων Σεπτεμβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2012».
5) Την ανάγκη επικαιροποίησης του πίνακα των φορέων, που έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν ανήλικους και
νέους στους οποίους έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό
μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας.
6) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ύψους 8.000 ευρώ για κάθε ένα από
τα επόμενα οικονομικά έτη.
7) Τη με αριθμό 69029/5-10-2016 απόφαση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης δαπάνης στον ΚΑΕ 0359 του
Ειδικού Φορέα 17-310 του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων για τα οικονομικά έτη 2017και 2018, ύψους
8.000 ευρώ κατ’ έτος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στόχος της κοινωφελούς εργασίας
Ο βασικός στόχος της παροχής της κοινωφελούς εργασίας ως αναμορφωτικού μέτρου κατά τα άρθρα 122
και 130 του Ποινικού Κώδικα και κατά τα άρθρα 45Α και
282 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι η κοινωνικοποίηση του ανηλίκου. Ειδικότερα η επιβολή του
μέτρου αποβλέπει: α) στην υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης του ανηλίκου μέσω της εφαρμογής ενός
εξωιδρυματικού μέτρου, β) στην ανάπτυξη μιας επανορθωτικής προς την τοπική κοινωνία δράσης, γ) στην
αξιοποίηση της ευεργετικής επίδρασης της εργασίας
στην προσωπικότητα του ανηλίκου, και δ) στη διευκόλυνση των μαθησιακών διαδικασιών για την απόκτηση
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Άρθρο 2
Θεμελιώδεις αρχές
Το αναμορφωτικό μέτρο της παροχής κοινωφελούς
εργασίας επιβάλλεται σε ανηλίκους άνω των 15 ετών και
νέους 18 έως 25 ετών. Η επιβολή του σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση διέπεται από τις αρχές της διαπαιδαγώγησης, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και
προϋποθέτει την συναίνεση του ανηλίκου.
Νέος, ο οποίος τέλεσε αξιόποινη πράξη ως ανήλικος
και στον οποίο έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο
της παροχής κοινωφελούς εργασίας με απόφαση του
Δικαστηρίου Ανηλίκων μετά την συμπλήρωση του 18
έτους της ηλικίας του, υπάγεται στις διατάξεις αυτής της
κοινής υπουργικής απόφασης ακόμη και εάν το μέτρο
υλοποιείται μετά την ενηλικίωσή του.
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Άρθρο 3
Αρχή επικουρικότητας
Το αναμορφωτικό μέτρο της παροχής κοινωφελούς
εργασίας αποτελεί την έσχατη επιλογή πριν από την επιβολή της ιδρυματικής μεταχείρισης στον ανήλικο και
προτάσσεται αυτής.
Άρθρο 4
Αρχή αναλογικότητας
Η επιλογή της παροχής κοινωφελούς εργασίας ως αναμορφωτικού μέτρου αλλά και η διάρκεια αυτής διέπονται
από την αρχή της αναλογικότητας ως προς την βαρύτητα
της πράξης που τέλεσε ο ανήλικος, την προσωπικότητα
του και τις συνθήκες διαβίωσής του.
Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής φορέα για την παροχή
κοινωφελούς εργασίας
Ο επιμελητής ανηλίκων που προτείνει την επιβολή του
αναμορφωτικού μέτρου της κοινωφελούς εργασίας, επιλέγει τον πλέον κατάλληλο εγκεκριμένο φορέα, με βάση
το άρθρο 14 του παρόντος, στον οποίο ο ανήλικος θα
παράσχει την εργασία του. Κατά την επιλογή αυτή θα
πρέπει: α) να μην επιβάλλονται επικίνδυνες για τον ανήλικο εργασίες και δραστηριότητες, και σε κάθε περίπτωση να είναι σύμφωνες με την εργατική νομοθεσία που
αφορά στην ηλικία του ανήλικου ή νεαρού ενήλικα, β) να
επιλέγονται κατά προτίμηση φορείς της τοπικής κοινωνίας στην οποία διαμένει ο ανήλικος, γ) ο φορέας και το
είδος της εργασίας να ανταποκρίνονται στις γνώσεις και
τις δεξιότητες κάθε ανηλίκου ή και στη φύση της παράβασης, δ) το είδος της εργασίας να έχει εκπαιδευτικό και
διαπλαστικό χαρακτήρα, καθώς και ε) να προσφέρονται
κατά το δυνατόν συνοδευτικές υπηρεσίες στον ανήλικο,
στην κατεύθυνση της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων
και θετικών εμπειριών.
Άρθρο 6
Διάρκεια της παροχής κοινωφελούς εργασίας
α) Το αναμορφωτικό μέτρο της παροχής κοινωφελούς
εργασίας συνίσταται σε παροχή εργασίας από τον ανήλικο είτε σε ημερήσια βάση, είτε σε ορισμένες ημέρες
της εβδομάδας, εκτός σχολικού, εκπαιδευτικού ή εργασιακού ωραρίου, και με τρόπο που να μην εμποδίζει
την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών ή εργασιακών του
υποχρεώσεων. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του
ν. 1837/1989 (ΦΕΚ Α΄ 85) και των άρθρων 3, 8 και 9 του
π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ Α΄ 67), όπως ισχύει, η παροχή κοινωφελούς εργασίας δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 4 ώρες
την ημέρα, τις 12 ώρες την εβδομάδα για ανηλίκους και
νέους από 15-20 ετών και τις 15 ώρες την εβδομάδα για
νέους 21-25 ετών, ενώ το χρονικό διάστημα μέσα στο
οποίο αυτή μπορεί να παρασχεθεί δεν επιτρέπεται να
ξεπερνά τους 9 μήνες από την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης ή εισαγγελικής ή ανακριτικής διάταξης. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο
και τον νεαρό ενήλικα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να ξεπερνά τις 150 συνολικά ώρες.

Τεύχος Β’ 3647/16.10.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

β) Υπέρβαση των πιο πάνω ορίων είναι εφικτή σε περιπτώσεις που η αξιόποινη πράξη θα ήταν κακούργημα
σε περίπτωση που τελούνταν από ενήλικο ή ο ανήλικος
έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις κατ’ επάγγελμα ή κατ’
εξακολούθηση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η κοινωφελής
εργασία δεν μπορεί να ξεπεράσει σε καμία περίπτωση
τις 180 ώρες.
Άρθρο 7
Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παροχή
κοινωφελούς εργασίας
α) Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής (εφεξής ΥΕΑ και ΚΑ) επιμελείται της υπογραφής
του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας για την παροχή
κοινωφελούς εργασίας, ήτοι του πρωτοκόλλου συνεργασίας για την τοποθέτηση ανηλίκου στον αντίστοιχο
φορέα, σχέδιο του οποίου προσαρτάται ως Παράρτημα
στην παρούσα απόφαση. Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο αδίκημα που έχει
διαπραχθεί και αναφέρονται στην ανακριτική ή στην
εισαγγελική διάταξη ή στην καταδικαστική απόφαση
δεν κοινοποιούνται στον φορέα παροχής κοινωφελούς
εργασίας.
β) Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφεται από τον
φορέα, τον ανήλικο, τον επιμελητή ανηλίκων που ορίζεται υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκτέλεσης του
μέτρου, και - όπου αυτό είναι εφικτό στις περιπτώσεις
ανηλίκων από 15 έως 18 ετών - από τους γονείς ή τους
έχοντες την επιμέλειά του.
γ) Στο πρωτόκολλο συνεργασίας περιλαμβάνονται:
i τα στοιχεία του φορέα και του ανηλίκου, ii) το ακριβές
αντικείμενο της εργασίας που θα παράσχει ο ανήλικος,
iii) η ακριβής διάρκεια και το διάστημα παροχής αυτής,
iv) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ανηλίκου κατά
την παροχή αυτής, ν) οι υποχρεώσεις της ΥΕΑ και ΚΑ,
και vi) το υπεύθυνο πρόσωπο - επόπτης που ορίσθηκε
για την επίβλεψη της παροχής κοινωφελούς εργασίας
από τον φορέα στον οποίο ο ανήλικος θα παράσχει την
εργασία του.
δ) Ο ανήλικος παρέχει την κοινωφελή εργασία χωρίς
αμοιβή. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του αναμορφωτικού μέτρου, ο ανήλικος οφείλει να τηρεί το ωράριο
του, καθώς και τους κανονισμούς και τα μέτρα υγιεινής
και ασφάλειας του φορέα στον οποίο παρέχει την εργασία του, να συνεργάζεται με τους λοιπούς εργαζόμενους
και να ακολουθεί τις εντολές και της οδηγίες του επόπτη.
Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου σοβαρού κωλύματος,
ο ανήλικος ενημερώνει τον επόπτη, προκειμένου να καλύψει μελλοντικά τις ώρες της απουσίας του. Ο ανήλικος
οφείλει να συνεργάζεται με τον επιμελητή ανηλίκων κατά
τη διάρκεια των επισκέψεών του στο φορέα και να τον
ενημερώνει για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει
κατά την παροχή της εργασίας του. Ο ανήλικος δεν είναι
υποχρεωμένος να παρέχει εργασία πέραν των χρονικών
ορίων που περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας
ή να αναλαμβάνει καθήκοντα διαφορετικά από τα περιγραφόμενα στο πρωτόκολλο συνεργασίας για την
παροχή κοινωφελούς εργασίας. Ο ανήλικος έχει δικαίωμα σε διαλείμματα για ολιγόλεπτη ανάπαυση, λήψη
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τροφής ή ικανοποίηση άλλων αναγκών του, και εν γένει
σε αντιμετώπιση που σέβεται την ηλικία του αλλά και
την εργασιακή του ιδιότητα.
Άρθρο 8
Επίβλεψη της παροχής κοινωφελούς εργασίας
Ο επιμελητής ανηλίκων συνεργάζεται στενά με το
υπεύθυνο πρόσωπο - επόπτη του επιλεγέντος φορέα, ο
οποίος είναι συναρμόδιος για την επίβλεψη της παροχής
κοινωφελούς εργασίας. Κατά την εφαρμογή του μέτρου,
με την ευθύνη του φορέα όπου παρέχεται η κοινωφελής
εργασία, διαμορφώνεται κατάλληλο πλαίσιο στήριξης
του ανηλίκου εντός του φορέα στον οποίο υλοποιείται
η κοινωφελής εργασία. Ο επιμελητής ανηλίκων υποστηρίζει τον ανήλικο ώστε να είναι υπεύθυνος να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις και να αποκτήσει γνώση και
εμπειρία για εργασιακά θέματα και θέματα θεσμών και
δικτύων του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζει.
Επισκέπτεται τον ανήλικο στον τόπο παροχής της κοινωφελούς εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά
και εκτάκτως κατά την κρίση του ή όταν τούτο κρίνεται
χρήσιμο μετά από σχετική πρόσκληση του φορέα ή του
ανηλίκου. Ο φορέας εφαρμογής του μέτρου, μέσω του
υπεύθυνου προσώπου - επόπτη, ενημερώνει εγγράφως
μία φορά τον μήνα τον επιμελητή ανηλίκων σχετικά με
την τήρηση των όρων του αναμορφωτικού μέτρου, αποστέλλοντας σχετικό παρουσιολόγιο . Στην επίβλεψη του
αναμορφωτικού μέτρου, ο επιμελητής ανηλίκων δύναται να συνεπικουρείται από εθελοντές, οι οποίοι έχουν
προηγουμένως εκπαιδευτεί και ενημερωθεί για τα ειδικότερα θέματα της παροχής κοινωφελούς εργασίας από
ανηλίκους και νέους.
Άρθρο 9
Διευκολύνσεις για την παροχή της κοινωφελούς
εργασίας
Κατά την παροχή της κοινωφελούς εργασίας λαμβάνονται όλα τα πρόσφορα μέτρα για τη διευκόλυνση των
μετακινήσεων του ανηλίκου από και προς το χώρο της
παροχής κοινωφελούς εργασίας. Για το σκοπό αυτό η
αρμόδια ΥΕΑ και ΚΑ μεριμνά, σε συνεργασία με το Τμήμα
Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής
Μέριμνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την παροχή σχετικών διευκολύνσεων από τους κατά τόπους Οργανισμούς
Αστικών Συγκοινωνιών και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου αυτό είναι εφικτό.
Άρθρο 10
Συνέπειες μη τήρησης των υποχρεώσεων του
ανηλίκου
Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν τηρεί ή τηρεί ελλιπώς ή πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, όπως απορρέουν
από το πρωτόκολλο συνεργασίας, έχει εφαρμογή το άρθρο 124 του Ποινικού Κώδικα για την μεταβολή ή άρση
του επιβληθέντος αναμορφωτικού μέτρου και για την
αντικατάσταση του μέτρου της κοινωφελούς εργασίας
αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
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Άρθρο 11
Μητρώο κοινωφελούς εργασίας
Σε κάθε ΥΕΑ και ΚΑ τηρείται ειδικό μητρώο των ανηλίκων ή νέων στους οποίους επιβλήθηκε και εκτελείται το
μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας, στο οποίο σημειώνονται τα στοιχεία του φορέα παροχής κοινωφελούς
εργασίας και το όνομα του υπεύθυνου προσώπου - επόπτη, το όνομα του αρμόδιου για την επίβλεψη επιμελητή
ανηλίκων, ο αριθμός της δικαστικής απόφασης ή ανακριτικής/εισαγγελικής διάταξης που το επιβάλει, το σύνολο των
ωρών που επιβλήθηκαν, το περιεχόμενο της εργασίας ή
της δραστηριότητας, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της
κοινωφελούς εργασίας, η επιτυχής ολοκλήρωση ή η διακοπή/αντικατάσταση του αναμορφωτικού μέτρου καθώς
και η αιτία για την τελευταία και τέλος ο τρόπος κάλυψης
της ασφαλιστικής εισφοράς κατά το επόμενο άρθρο.
Άρθρο 12
Ασφαλιστική κάλυψη κατά του κινδύνου
ατυχήματος
Οι ανήλικοι και νέοι στους οποίους έχει επιβληθεί το
αναμορφωτικό μέτρο της παροχής της κοινωφελούς εργασίας και παρέχουν αυτή σε συγκεκριμένους φορείς
υπάγονται για την εργασία αυτή στην ασφάλιση του
Ε.Φ.Κ.Α. ως μισθωτοί κατά του κινδύνου του ατυχήματος. Η εισφορά για την ασφάλιση τους ορίζεται σε 1%
επί του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25
ετών, όπως ισχύει κάθε φορά και βαρύνει το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Άρθρο 13
Αποστολή στοιχείων - Αξιολόγηση φορέων
Στο τέλος κάθε έτους οι ΥΕΑ και ΚΑ αποστέλλουν συγκεντρωτικό πίνακα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 11 της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων καθώς και αξιολόγηση των φορέων όπου
οι ανήλικοι ή νέοι παρείχαν κοινωφελή εργασία και τυχόν
προτάσεις τους.
Άρθρο 14
Πίνακας φορέων υποδοχής ανηλίκων για παροχή
κοινωφελούς εργασίας
Ο ακόλουθος πίνακας φορέων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και δύναται να τροποποιείται
αφού ληφθούν υπόψη τα νέα αιτήματα φορέων και οι
προτάσεις των ΥΕΑ και ΚΑ.
Περιλαμβάνει τους φορείς του δημόσιου τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας
οικονομίας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν
ανήλικους και νέους, προκειμένου να παράσχουν κοινωφελή εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
122 παρ. 1 περ. ζ και 130 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα και
του άρθρου 45Α παρ. 1 και 2 και 282 παρ. 2 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.

ĭȅȇǼǿȈ ȊȆȅǻȅȋǾȈ ǹȃǾȁǿȀȍȃ
īǿǹ ȆǹȇȅȋǾ ȀȅǿȃȍĭǼȁȅȊȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǿ. ǻǾȂȅǿ
ĭȅȇǼǹȈ
ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
1. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ǹȃǹȉȅȁǿȀǾȈ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ & ĬȇǹȀǾȈ
ǻȒȝȠȢ ǻȠȟȐĲȠȣ ȃ. ǻȡȐȝĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ǻȡȐȝĮȢ
ȉȠȝȑĮȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ
ǻȒȝȠȢ ĬȐıȠȣ
ǼȚįȚțȩĲȘĲĮ ȊǼ16 īİȞȚțȫȞ ȀĮșȘțȩȞĲȦȞ
ǻȒȝȠȢ ȀĮȕȐȜĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
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ǻȒȝȠȢ ȃȑıĲȠȣ
ǻȒȝȠȢ ȄȐȞșȘȢ

7
8
9
10

ǻȒȝȠȢ ȅȡİıĲȚȐįĮȢ
ǻȒȝȠȢ ȆĮȖȖĮȓȠȣ ȃ. ȀĮȕȐȜĮȢ
ǻȒȝȠȢ ȆĮȡĮȞİıĲȓȠȣ ȃ. ǻȡȐȝĮȢ
ǻȒȝȠȢ ȆȡȠıȠĲıȐȞȘȢ ȃ. ǻȡȐȝĮȢ
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ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ, ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ
ʌȡĮıȓȞȠȣ
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȡĮıȓȞȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȡĮıȓȞȠȣ

2. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ȀǼȃȉȇǿȀǾȈ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ
ǻȒȝȠȢ ǹȜİȟȐȞįȡİȚĮȢ ȃ. ǾȝĮșȓĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ǹȜȝȦʌȓĮȢ ȃ. ǲįİııĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ǹȝʌİȜȠțȒʌȦȞ-ȂİȞİȝȑȞȘȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ.ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǻȒȝȠȢ ǺȑȡȠȚĮȢ ȃ. ǾȝĮșȓĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ǺȩȜȕȘȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǻȒȝȠȢ ǻȓȠȣ-ȅȜȪȝʌȠȣ ȆȚİȡȓĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ǲįİııĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ĬİȡȝĮȧțȠȪ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǻȒȝȠȢ ĬȑȡȝȘȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǻȒȝȠȢ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȀĮȜĮȝĮȡȚȐȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǻȒȝȠȢ ȀĮĲİȡȓȞȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ǻȒȝȠȢ ȀȠȡįİȜȚȠȪ-ǼȣȩıȝȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǻȒȝȠȢ ȃȐȠȣıĮȢ ȃ. ǾȝĮșȓĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȃİȐʌȠȜȘȢ- ȈȣțİȫȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǻȒȝȠȢ ȆȑȜȜĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȈİȡȡȫȞ
ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȑȢ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ, ʌȡȐıȚȞȠ
ǻȒȝȠȢ ȈȚȞĲȚțȒȢ ȃ. ȈİȡȡȫȞ
ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȑȢ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ, ʌȡȐıȚȞȠ
ǻȒȝȠȢ ȋĮȜțȘįȩȞĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǻȒȝȠȢ ȍȡĮȚȠțȐıĲȡȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ ȆȚİȡȓĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
3. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ǻȊȉǿȀǾȈ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ
ǻȒȝȠȢ ǱȡȖȠȣȢ ȅȡİıĲȚțȠȪ
ȉȠȝȑĮȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ
ȃ. ȀĮıĲȠȡȚȐȢ
ǻȒȝȠȢ ǺȠǸȠȣ ȃ. ȀȠȗȐȞȘȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȀĮıĲȠȡȚȐȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȃİıĲȠȡȓȠȣ ȃ. ȀĮıĲȠȡȚȐȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
4. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ĬǼȈȈǹȁǿǹȈ
ǻȒȝȠȢ ǹȖȚȐȢ ȃ. ȁȐȡȚıĮȢ
ȉȠȝİȓȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ǻȒȝȠȢ ȀĮȡįȓĲıĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȡĮıȓȞȠȣ
ǻȒȝȠȢ ȁȓȝȞȘȢ ȆȜĮıĲȒȡĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țȠȚȞȠȤȡȒıĲȦȞ
ȃ. ȀĮȡįȓĲıĮȢ
ȤȫȡȦȞ
ǻȒȝȠȢ ȆȪȜȘȢ ȃ. ȉȡȚțȐȜȦȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
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ǻȒȝȠȢ ȈȠĳȐįȦȞ ȃ. ȀĮȡįȓĲıĮȢ
ȉȠȝİȓȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȡĮıȓȞȠȣ
ǻȒȝȠȢ ȉȡȚțțĮȓȦȞ ȃ. ȉȡȚțȐȜȦȞ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ʌȡĮıȓȞȠȣ țĮȚ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ
ǻȒȝȠȢ ĭĮȡıȐȜȦȞ ȃ. ȁȐȡȚıĮȢ
ȍȢ İȡȖĮĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ
ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ ȉȡȚțȐȜȦȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
5. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ǾȆǼǿȇȅȊ
ǻȒȝȠȢ ǿȦĮȞȞȚĲȫȞ ȃ. ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ,
īȡĮĳİȓĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȅȀȆǹȆǹ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȩ
ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ȆĮȞĲȠʌȦȜİȓȠ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ-ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ țĮȚ
ȆȡȠıȤȠȜȚțȒȢ ǹȖȦȖȒȢ
(ȅ.Ȁ.Ȇ.ǹ.Ȇ.ǹ.) ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ.
ǻȒȝȠȢ ȆȐȡȖĮȢ ȃ. ȆȡȑȕİȗĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȆȡȑȕİȗĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
6. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ǿȅȃǿȍȃ ȃǾȈȍȃ
ǻȒȝȠȢ ȀȑȡțȣȡĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ ıĲĮ ȉȝȒȝĮĲĮ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ
ȀİĳĮȜȜȘȞȓĮȢ
7. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ǻȊȉǿȀǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ
ǻȒȝȠȢ ǹȖȡȚȞȓȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ. ǹȚĲȦȜȠĮțĮȡȞĮȞȓĮȢ
ǻȒȝȠȢ ǹȞįȡĮȕȓįĮȢ-ȀȣȜȜȒȞȘȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȃ. ǾȜİȓĮȢ
ǻȒȝȠȢ ǿİȡȐȢ ȆȩȜȘȢ ȂİıȠȜȠȖȖȓȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȃĮȣʌĮțĲȓĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȡĮıȓȞȠȣ
ǻȒȝȠȢ ȄȘȡȠȝȑȡȠȣ
ȉȠȝİȓȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ, ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ țĮȚ
ȃ.ǹȚĲȦȜȠĮțĮȡȞĮȞȓĮȢ
ʌȡĮıȓȞȠȣ
ǻȒȝȠȢ ȆȘȞİȚȠȪ ȃ. ǾȜİȓĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ
8. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ȈȉǼȇǼǹȈ ǼȁȁǹǻȅȈ
ǻȒȝȠȢ ȀĮȡȪıĲȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȀȪȝȘȢ-ǹȜȚȕİȡȓȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȁİȕĮįȑȦȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȈțȪȡȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȈĲȣȜȓįĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȋĮȜțȚįȑȦȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
9. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ȆǼȁȅȆȅȃȃǾȈȅȊ
ǻȒȝȠȢ ȀĮȜĮȝȐĲĮȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ, ʌȡĮıȓȞȠȣ,
įȚȠȚțȘĲȚțȫȞ țĮȚ ĲİȤȞȚțȫȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ
ǻȒȝȠȢ ȀȠȡȚȞșȓȦȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȃĮȣʌȜȚȑȦȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȡĮıȓȞȠȣ
ǻȒȝȠȢ ȃİȝȑĮȢ
ȉȠȝȑĮȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ
ǻȒȝȠȢ ȄȣȜȠțȐıĲȡȠȣ-ǼȣȡȦıĲȓȞȘȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
10. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ǹȉȉǿȀǾȈ
ǹ. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ȀǼȃȉȇǿȀȅȊ ȉȅȂǼǹ ǹĬǾȃȍȃ
ǻȒȝȠȢ ǹșȘȞĮȓȦȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ȉȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȀĮȚıĮȡȚĮȞȒȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ȉȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ĭȚȜĮįȑȜĳİȚĮȢ-ȋĮȜțȘįȩȞȠȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, țĮȜȜȚĲİȤȞȚțȫȞ,
țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ, įȘȝȠĲȚțȫȞ ȕȚȕȜȚȠșȘțȫȞ
ț.Į.
Ǻ. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ǺȅȇǼǿȅȊ ȉȅȂǼǹ ǹĬǾȃȍȃ
ǻȒȝȠȢ ǹȖȓĮȢ ȆĮȡĮıțİȣȒȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ, ʌȡĮıȓȞȠȣ țĮȚ
ĮȣĲİʌȚıĲĮıȓĮȢ
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ǻȒȝȠȢ ǹȝĮȡȠȣıȓȠȣ

2
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1
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3
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ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȑȢ İțįȘȜȫıİȚȢ, ǻȘȝȠĲȚțȒ
ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ, ȀȠȚȞȦȞȚțȩ ȆĮȞĲȠʌȦȜİȓȠ-īİȪȝĮ
ǹȖȐʌȘȢ, ȊʌȘȡİıȓİȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ǻȒȝȠȢ ǾȡĮțȜİȓȠȣ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ-țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ,
țĮȜȜȦʌȚıȝȩȢ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ ʌȜĮĲİȚȫȞ-ʌȐȡțȦȞ
ǻȒȝȠȢ ȀȘĳȚıȚȐȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ, ʌȡĮıȓȞȠȣ,
țĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢ Ȓ ĮșȜȘĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ,
įȘȝȠĲȚțȑȢ ȕȚȕȜȚȠșȒțİȢ
ǻȒȝȠȢ ȁȣțȩȕȡȣıȘȢ-ȆİȪțȘȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ-țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ
ǻȒȝȠȢ ȃȑĮȢ ǿȦȞȓĮȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, įȡȐıİȚȢ ĮȞȐȜȠȖİȢ
įİȟȚȠĲȒĲȦȞ
ǻȒȝȠȢ ȆİȞĲȑȜȘȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ʌȡĮıȓȞȠȣ,
ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȫȞ țĮȚ țĮȜȜȚĲİȤȞȚțȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ
ǻȒȝȠȢ ȋĮȜĮȞįȡȓȠȣ
ȊʌȘȡİıȓĮ ȆȡĮıȓȞȠȣ, ȊʌȘȡİıȓĮ
ȀĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ, ǾȝİȡȒıȚĮ ĭȡȠȞĲȓįĮ
ǼȣȡȚʌȚįİȓȠȣ ǻȘȝȠĲȚțȠȪ ĬİȐĲȡȠȣ, ȉȝȒȝĮ
ȀȜȘĲȒȡȦȞ, īȡĮĳİȓĮ
ī. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ǻȊȉǿȀȅȊ ȉȅȂǼǹ ǹĬǾȃȍȃ
ǻȒȝȠȢ ǿȜȓȠȣ
īȡĮĳİȓȠ ǻȘȝȐȡȤȠȣ, ǻ/ȞıȘ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ
ȊʌȘȡİıȚȫȞ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ, ǻ/ȞıȘ īİȦĲİȤȞȚțȫȞ
ȊʌȘȡİıȚȫȞ țĮȚ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȩ
ȀȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ
ǻȒȝȠȢ ȆİĲȡȠȪʌȠȜȘȢ
ȀȠȚȞȦȞȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ, ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȩȢ
ıĲĮșȝȩȢ, ǺȠȒșİȚĮ ıĲȠ ıʌȓĲȚ, ȀǹȆǾ
ǻȒȝȠȢ ȋĮȧįĮȡȓȠȣ
ǻ/ȞıȘ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ,
ǻ/ȞıȘ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ, ǹșȜȘĲȚıȝȠȪ țĮȚ ȆĮȚįİȓĮȢ,
ǻ/ȞıȘ ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ǻ. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ȃȅȉǿȅȊ ȉȅȂǼǹ ǹĬǾȃȍȃ
ǻȒȝȠȢ ǹȜȓȝȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ȀȣȜȚțİȓȠ, ȆȡȦĲȩțȠȜȜȠ, ǺȠȒșİȚĮ
ıĲȠ ȈʌȓĲȚ
ǻȒȝȠȢ īȜȣĳȐįĮȢ
ȉȠȝȑĮȢ ȆȡĮıȓȞȠȣ
ǻȒȝȠȢ ȀĮȜȜȚșȑĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮ ȆȡĮıȓȞȠȣ, ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ,
ǻȓțĲȣȠ ǼșİȜȠȞĲȫȞ
ǻȒȝȠȢ ȂȠıȤȐĲȠȣ-ȉĮȪȡȠȣ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ȀĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ, ʌȡĮıȓȞȠȣ, ĲİȤȞȚțȑȢ
ȣʌȘȡİıȓİȢ, įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ,
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ,
ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
ǻȒȝȠȢ ȃȑĮȢ ȈȝȪȡȞȘȢ

ȊʌȘȡİıȓİȢ ȀĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ, ʌȡĮıȓȞȠȣ,
ȊʌȘȡİıȓİȢ īȡĮĳİȓȠȣ țĮȚ ȖİȞȚțȫȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ
E. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ȆǼǿȇǹǿǹ
ǻȒȝȠȢ ȀİȡĮĲıȚȞȓȠȣ - ǻȡĮʌİĲıȫȞĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȀȠȡȣįĮȜȜȠȪ
ǻȚȠȚțȘĲȚțȑȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ, ȉȝȒȝĮ ȆȐȡțȦȞ țĮȚ
ǻİȞįȡȠıĲȠȚȤȚȫȞ, ȉȝȒȝĮ ȉİȤȞȚțȫȞ
ȈȣȞİȡȖİȓȦȞ, ȉȝȒȝĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮȚ
ȈȣȞĲȒȡȘıȘȢ ȅȤȘȝȐĲȦȞ
ǻȒȝȠȢ ȃȓțĮȚĮȢ-ǹȖȓȠȣ ǿȦȐȞȞȘ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ
ȇȑȞĲȘ.
ǽȦȒȢ, ȊʌȘȡİıȓĮ ȆȡĮıȓȞȠȣ, ȀĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢ țĮȚ
ǹșȜȘĲȚțȑȢ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ, ȀȠȚȞȦȞȚțȑȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ, ǻȘȝȠĲȚțȑȢ
ǻȒȝȠȢ ȆİȚȡĮȚȐ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
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2

ǻȒȝȠȢ ȆİȡȐȝĮĲȠȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
Ȉȉ. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ǹȃǹȉȅȁǿȀǾȈ ǹȉȉǿȀǾȈ
ǻȒȝȠȢ ǹȤĮȡȞȫȞ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ȆȡĮıȓȞȠȣ, ǻ/ȞıȘ
ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ
ǻȒȝȠȢ ǻȚȠȞȪıȠȣ
ȉȠȝȑĮȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

3

ǻȒȝȠȢ ȂĮȡĮșȫȞĮ

4

ǻȒȝȠȢ ȈʌȐĲȦȞ-ǹȡĲȑȝȚįĮȢ
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ȀĮșĮȡȚȩĲȘĲĮ, ȈȣȞĲȒȡȘıȘ ʌȡĮıȓȞȠȣ,
ǹʌȠȥȚȜȫıİȚȢ, ț.Ȝʌ.

ǻ/ȞıȘ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ, ǻ/ȞıȘ
țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ-ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ȃȆ
țĮȜȜȚĲİȤȞȚțȫȞ țĮȚ ĮșȜȘĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ
ǽ. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ǻȊȉǿȀǾȈ ǹȉȉǿȀǾȈ
ǻȒȝȠȢ ǹıʌȡȠʌȪȡȖȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ȉȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ǼȜİȣıȓȞĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ȉȠȝİȓȢ
Ǿ. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ȃǾȈȍȃ
ǻȒȝȠȢ ǹȓȖȚȞĮȢ
ȉȠȝȑĮȢ ȀĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ, ȊʌȘȡİıȓİȢ
ǹșȜȘĲȚıȝȠȪ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ.
ǻȒȝȠȢ ȈĮȜĮȝȓȞĮȢ
Į)ȊʌȘȡİıȓĮ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ʌȡĮıȓȞȠȣ, ȕ)
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȜȚĲȚıȝȠȪ țĮȚ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
11. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ȃȅȉǿȅȊ ǹǿīǹǿȅȊ
ǻȒȝȠȢ ȀĮȜȪȝȞȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȀȦ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȇȩįȠȣ
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȡĮıȓȞȠȣ
12. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ǺȅȇǼǿȅȊ ǹǿīǹǿȅȊ
ǻȒȝȠȢ ȋȓȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
13. ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ȀȇǾȉǾȈ
ǻȒȝȠȢ ǾȡĮțȜİȓȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȀĮȞĲȐȞȠȣ-ȈİȜȓȞȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȀȚııȐȝȠȣ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȆȜĮĲĮȞȚȐ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȈȘĲİȓĮȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȈĳĮțȓȦȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ĭĮȚıĲȠȪ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȒȝȠȢ ȋĮȞȓȦȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǿǿ. ǹȁȁȅǿ ĭȅȇǼǿȈ
ĭȅȇǼǹȈ
ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘ ǽȦȒȢ Ȃ.Ȁ.ȅ.
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȀȠȚȞȦȞȚțȒ ĭȡȠȞĲȓįĮ ǼȣʌĮșȫȞ
ȅȝȐįȦȞ- ĬİııĮȜȠȞȓțȘ
ǹȂȀǼ ȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȫȞ ȂİȜİĲȫȞ
ȊʌȘȡİıȓİȢ ıİ İȣȐȜȦĲİȢ ȠȝȐįİȢ ʌȜȘșȣıȝȠȪ
ǹȇȈǿȈ - ȀȠȚȞȦȞȚțȒ ȅȡȖȐȞȦıȘ
ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ȃȑȦȞ- ȉȝȒȝĮ ǹșȒȞĮȢ
ǹȇȈǿȈ - ȀȠȚȞȦȞȚțȒ ȅȡȖȐȞȦıȘ
ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ȃȑȦȞ-ȉȝȒȝĮ
ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
īİȞȚțȩ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ
ȆȡȑȕİȗĮȢ

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
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15

īİȞȚțȩ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ
ǹȚĲȦȜȠĮțĮȡȞĮȞȓĮȢ
ȀȑȞĲȡȠ ĭȣıȚțȒȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ țĮȚ
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ
ȝȠȞȐįĮȢ ȑįȡĮȢ (ǹȖȡȓȞȚȠ)
īİȞȚțȩ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ ǹȡȖȠȜȓįĮȢĮʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ ȝȠȞȐįĮ
(ȃĮȪʌȜȚȠ)
īİȞȚțȩ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȂİııȘȞȓĮȢ
ȀȑȞĲȡȠ ĭȣıȚțȒȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ țĮȚ
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ
ȝȠȞȐįĮȢ ȑįȡĮȢ (ȀĮȜĮȝȐĲĮ)
īİȞȚțȩ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȂȣĲȚȜȒȞȘȢ
«ǺȅȈȉǹȃǼǿȅ»
īİȞȚțȩ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȇȩįȠȣ
«ǹȃǻȇǼǹȈ ȆǹȆǹȃǻȇǼȅȊ»-ī.ȃ.Ȁ.Ȋ.ȀȦ «ǿȆȆȅȀȇǹȉǼǿȅ»-ī.ȃ.Ȁ.Ȋ. ȀĮȜȪȝȞȠȣ «ȉȅ ǺȅȊǺǹȁǼǿȅ»
(ĮʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ ȝȠȞȐįĮ
(Ȁȍ «ǿȆȆȅȀȇǹȉǼǿȅ»)
īİȞȚțȩ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ ȈİȡȡȫȞȀȑȞĲȡĮ ȊȖİȓĮȢ ĲȘȢ 4ȘȢ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ
ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ
īȘȡȠțȠȝİȓȠ ȃĮȣʌȜȓȠȣ
īȘȡȠțȠȝİȓȠ ȇȩįȠȣ
īȚĮĲȡȠȓ ĲȠȣ ȀȩıȝȠȣ Ȃ.Ȁ.ȅ.
ĬİııĮȜȠȞȓțȘ
ǻȘȝȩıȚĮ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ ǻȡȐȝĮȢ

16

ǻȘȝȩıȚĮ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ ȈİȡȡȫȞ

17

ǻȚțȘȖȠȡȚțȩȢ ȈȪȜȜȠȖȠȢ
ȃ. ȉȡȚțȐȜȦȞ
ǻȓțĲȣȠ ȖȚĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĲȠȣ
ʌĮȚįȚȠȪ - ǹșȒȞĮ
ǼșȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ - ĬİııĮȜȠȞȓțȘ
ǼȜȜȘȞȚțȒ ǹȞĲȚțĮȡțȚȞȚțȒ ǼĲĮȚȡİȓĮ ȃ.
ǺȠȚȦĲȓĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒ ǲȞȦıȘ ǲȡİȣȞĮȢ țĮȚ
ǻȚȐıȦıȘȢ ȃ. ǺȠȚȦĲȓĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒ ǼĲĮȚȡİȓĮ ȃȩıȠȣ
Alzheimer țĮȚ ȈȣȖȖİȞȫȞ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȫȞ ǺȩȜȠȣ
ǼȜȜȘȞȚțȒ ȅȝȐįĮ ǻȚȐıȦıȘȢ
ȃ. ǺȠȚȦĲȓĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ȌȣȤȚțȒȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ
& ǼȡİȣȞȫȞ
(Ǽ.ȀǼ.Ȍ.Ȋ.Ǽ.) ȃ. ǺȠȚȦĲȓĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȩȢ ǼȡȣșȡȩȢ ȈĲĮȣȡȩȢ
ĬİııĮȜȠȞȓțȘ
ǼȜȜȘȞȚțȩȢ ǼȡȣșȡȩȢ ȈĲĮȣȡȩȢ

6

7

8

9
10

11

12
13
14

18
19
20
21
22

23
24

25
26
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ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ

ǺȠȘșȘĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǹȡȤİȚȠșȑĲȘıȘ, ĳȦĲȠĲȣʌȓİȢ, ȠȡȖȐȞȦıȘ
İțįȘȜȫıİȦȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
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27
28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43

44
45

46

47
48
49
50
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ȃ. ǺȠȚȦĲȓĮȢ
ǼȜȜȘȞȚțȩȢ ǼȡȣșȡȩȢ ȈĲĮȣȡȩȢ
ȃ. ǿȦĮȞȞȓȞȦȞ
ǼȜȜȘȞȚțȩȢ ǼȡȣșȡȩȢ ȈĲĮȣȡȩȢ
ȃ. ȋĮȞȓȦȞ
ǼȜȜȘȞȚțȩȢ ǼȡȣșȡȩȢ ȈĲĮȣȡȩȢ ȀȦ
ǼȆǹȃȅǻȅȈ ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. - ǹșȒȞĮ
ǼĲĮȚȡİȓĮ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ țĮȚ
ȆȠȜȚĲȚıĲȚțȒȢ ȈĲȒȡȚȟȘȢ
ȆĮȜȚȞȞȠıĲȠȪȞĲȦȞ ȅȝȠȖİȞȫȞ
«ȃȩıĲȠȢ» (Ǽ.Ȁ.ȆȠ.Ȉ.Ȇ.ȅ.
«ȃȩıĲȠȢ») - ǹșȒȞĮ
ǼĲĮȚȡȓĮ ȈʌĮıĲȚțȫȞ ǺȠȡİȓȠȣ
ǼȜȜȐįȠȢ ȀĮȜĮȝĮȡȚȐ
ȃ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ǴįȡȣȝĮ ʌĮȚįȚȫȞ ȝİ İȚįȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ
«ǱıʌȡİȢ ȆİĲĮȜȠȪįİȢ» ȃ. ǺȩȜȠȣ
ǿİȡȐ ȂȘĲȡȩʌȠȜȘ ǹȡȖȠȜȓįȠȢ
ǿİȡȐ ȂȘĲȡȩʌȠȜȘ ǻȘȝȘĲȡȚȐįȠȢ ȃ.
ǺȩȜȠȣ
ǿİȡȐ ȂȘĲȡȩʌȠȜȘ ĬȘȕȫȞ &
ȁİȕĮįİȓĮȢ
ǿİȡȐ ȂȘĲȡȩʌȠȜȘ ȀȠȗȐȞȘȢ țĮȚ
ȈİȡȕȓȦȞ
ǿİȡȐ ȂȘĲȡȩʌȠȜȘ ȋĮȜțȓįĮȢ
ǿİȡȐ ȂȘĲȡȩʌȠȜȚȢ ȀȓĲȡȠȣȢ,
ȀĮĲİȡȓȞȘȢ țĮȚ ȆȜĮĲĮȝȫȞȠȢ
ȃ. ȆȚİȡȓĮȢ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ Alzheimer «ǹīǿǹ
Ȉȅĭǿǹ» ǺȩȜȠȣ
Ȁ.ǹ.Ȇ.Ǿ. ȃĮȣʌȜȓȠȣ
Ȁ.ǹ.Ȇ.Ȇ. ȃ. ǺȠȚȦĲȓĮȢ
«ȀȑȞĲȡȠ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȉȣĳȜȫȞ
(Ȁ.Ǽ.ǹ.ȉ.) ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ»,
ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ.
ȀȑȞĲȡȠ ǾȝȑȡĮȢ ǴĮıȚȢ, ǹȝȀǼ ǿǹȈǿȈǹșȒȞĮ
ȀǼȆǼȆ ȀĮȡįȓĲıĮȢ-ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ǹʌȠșİȡĮʌİȓĮȢ țĮȚ ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ȆĮȚįȚȫȞ ȝİ ǹȞĮʌȘȡȓİȢ ȀĮȡįȓĲıĮȢ
ȀȁǿȂǹȀǹ- ĭȠȡȑĮȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ
ǹȞșȡȫʌȚȞȠȣ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȠȪ
ȀİĳĮȜĮȓȠȣ
Ȃ.Ȁ.ȅ. PRAKSǿS -ĬİııĮȜȠȞȓțȘ
Ȃ.Ȁ.ȅ. ȆȪȜȘ ĲȘȢ ǼȜİȣșİȡȓĮȢFreedom Gate Greece
Ȃǹǽǿ, ȀȠȚȞȦȞȚțȩ ȆĮȞĲȠʌȦȜİȓȠ ĬİııĮȜȠȞȓțȘ
ȂȘĲȡȩʌȠȜȘ ȃİĮʌȩȜİȦȢȈĲĮȣȡȠȣʌȩȜİȦȢ
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ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȡȠĳȓȝȦȞ ȖȚĮ ȐʌȠȡİȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĲȦȞ İȠȡĲȫȞ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǺȠȘșȘĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ıİ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
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«ȀȑȞĲȡȠ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǹȞȘȜȓțȦȞ
ROM ǻİȞįȡȠʌȠĲȐȝȠȣ»
ȃ. ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ȂȘĲȡȩʌȠȜȘ ȈȚȞĲȚțȒȢ ȃ. ȈİȡȡȫȞ
ȂȠȞȐįĮ ȌȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ «ȌȣȤĮȡȖȫ
ȃĮȣʌȜȓȠȣ»
ȅȚțȠĲȡȠĳİȓȠ «ȌȣȤĮıʌȓȢ»
ȅȡİıĲȚȐįĮ
ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ-ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ țĮȚ
ȆȡȠıȤȠȜȚțȒȢ ǹȖȦȖȒȢ
(ȅ.Ȁ.Ȇ.ǹ.Ȇ.ǹ.) ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. ĲȠȣ
ǻȒȝȠȣ ǿȦĮȞȞȚĲȫȞ
ȅȡĳĮȞȚțȒ ȈĲȑȖȘ «Ǿ ǹīǿǹ
ȉǹǺǿĬǹ» ȃ. ǺȠȚȦĲȓĮȢ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹȂǼǹ ȉȡȚțȐȜȦȞȀȀȆȆ ĬİııĮȜȓĮȢ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹʌȠșİȡĮʌİȓĮȢ țĮȚ
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȆĮȚįȚȫȞ ȝİ
ǹȞĮʌȘȡȓĮ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ-ȀȀȆȆ
ȀİȞĲȡȚțȒȢ ȂĮțİįȠȞȓĮȢ-ȆȣȜĮȓĮ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ȋȡȠȞȓȦȞ
ȆĮșȒıİȦȞ ǻȡȐȝĮȢ-ȀȀȆȆ
ǹȞĮĲȠȜȚțȒȢ ȂĮțİįȠȞȓĮȢ țĮȚ
ĬȡȐțȘȢ
ȆİȡȚĳȑȡİȚĮ ȆİȜȠʌȠȞȞȒıȠȣ
ǻȚİȪșȣȞıȘ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ
ǼȞȩĲȘĲĮȢ ȂİııȘȞȓĮȢ
ȉİȜȦȞİȓȠ ȃ. ȉȡȚțȐȜȦȞ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ, ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ǹıĳȐȜȚıȘȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ-ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹȂǼǹ
ȁİȤĮȚȞȫȞ ȃ. ǾȜİȓĮȢ-ȀȀȆȆ ǻȣĲȚțȒȢ
ǼȜȜȐįȠȢ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȆĮȚįİȓĮȢ, ǲȡİȣȞĮȢ țĮȚ
ĬȡȘıțİȣȝȐĲȦȞ
ǻ/ȞıȘ Ǻǯ/șȝȚĮȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ
ǹȞĮĲȠȜȚțȒȢ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ĭȚȜĮȞșȡȦʌȚțȩ ȈȦȝĮĲİȓȠ –
īȘȡȠțȠȝİȓȠ «ǼȈȉǿǹ ȂǾȉǼȇǹȈ»
ȃ. ǺȠȚȦĲȓĮȢ
ȌȣȤȚĮĲȡȚțȩȢ ȉȠȝȑĮȢ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ
ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ ȀĮĲİȡȓȞȘȢ
CARITAS HELLAS - ǹșȒȞĮ

43607

ǹʌĮıȤȩȜȘıȘ ȝİ ʌĮȚįȚȐ ǹȂǼǹ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȉȠȝȑĮȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ ț.Ȝʌ.

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ǺȠȘșȘĲȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ

ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
ȊʌȘȡİıȓĮ İıĲȓĮıȘȢ țĮȚ țȘʌȠȣȡȚțȒȢ
ǻȚȐĳȠȡȠȚ ĲȠȝİȓȢ
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ǱȡșȡȠ 15
ȉİȜȚțȑȢ ǻȚĮĲȐȟİȚȢ
Į) ȈĲȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȩʌȠȣ ȣʌȘȡİĲȠȪȞ ȝȩȞȠ ǼʌȚȝİȜȘĲȑȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹȡȦȖȒȢ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȠȚ ĮȡȝȩįȚȠȚ İʌȚȝİȜȘĲȑȢ țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 26
ʌĮȡ. 4 ĲȠȣ ʌ.į. 101/2014.
ȕ) Ǿ ȝİ ĮȡȚșȝȩ 108073/13 ȠȚț./28-4-2014 Ȁ.Ȋ.ǹ. (ĭǼȀ Ǻǯ 1371) țĮĲĮȡȖİȓĲĮȚ.
Ȗ) Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ ĮȣĲȒ ȞĮ įȘȝȠıȚİȣșİȓ ıĲȘȞ ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ ȀȣȕİȡȞȒıİȦȢ.
----------------------------ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ȆȡȦĲȩțȠȜȜȠ ȈȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ țȠȚȞȦĳİȜȠȪȢ İȡȖĮıȓĮȢ
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȠȚȞȒ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȝİ ĮȡȚșȝȩ …………. (ĭǼȀ Ǻǯ
……./... …..) ȝİ ĲȓĲȜȠ «ȆȜĮȓıȚȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ĮȞĮȝȠȡĳȦĲȚțȠȪ ȝȑĲȡȠȣ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȤȒȢ țȠȚȞȦĳİȜȠȪȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮȞȘȜȓțȦȞ țĮȚ ȆȓȞĮțĮȢ ĭȠȡȑȦȞ ʌȠȣ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȝȑĲȡȠȣ»
ȈĲ
...........................................................,
ıȒȝİȡĮ....../..../20.......,
ȘȝȑȡĮ
........................., įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ................................................ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ
ǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ǹȞȘȜȓțȦȞ/įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ǼȚıĮȖȖİȜȑĮ/ ǹȞĮțȡȚĲȒ ……………………………,
ȝİĲĮȟȪ Ĳ.... ......................................................., İʌȚȝİȜ...... ĮȞȘȜȓțȦȞ, İțʌȡȠıȫʌȠȣ
ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ǼʌȚȝİȜȘĲȫȞ ǹȞȘȜȓțȦȞ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹȡȦȖȒȢ …...............................,
(ʌȠȣ șĮ țĮȜİȓĲĮȚ ıĲȠ İȟȒȢ Ƞ “ǼʌȚȝİȜȘĲȒȢ”), ĲȠȣ ...........................................................,
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ĳȠȡȑĮ ..............................................................., (ʌȠȣ
șĮ țĮȜİȓĲĮȚ ıĲȠ İȟȒȢ Ƞ “ĭȠȡȑĮȢ”), ĲȠȣ ĮȞȘȜȓțȠȣ ............................................................
(ʌȠȣ șĮ țĮȜİȓĲĮȚ ıĲȠ İȟȒȢ Ƞ “ǹȞȒȜȚțȠȢ”) țĮȚ Ĳ… ………………………………………….,.
ĮıțȠȪȞĲ.... ĲȘȞ İʌȚȝȑȜİȚĮ ĮȣĲȠȪ, ıȣȝĳȦȞȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
1. ȈȣȝĳȦȞİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ǹȞȘȜȓțȠȣ ıĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĭȠȡȑĮ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠ ĮȞĮȝȠȡĳȦĲȚțȩ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ țȠȚȞȦĳİȜȠȪȢ İȡȖĮıȓĮȢ (Ȑȡ. 122 ʌĮȡ. 1 ʌİȡ.
ȗ ȆȀ/ Įȡ.130 ȆȀ/ Įȡ. 45ǹ ȀȆǻ/ Įȡ. 282 ʌĮȡ. 2 ȀȆǻ) ʌȠȣ İʌȚȕȜȒșȘțİ ıĲȠȞ ǹȞȒȜȚțȠ,
įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ................. ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ................................... ǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ
ǹȞȘȜȓțȦȞ …………………........................./ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ǼȚıĮȖȖİȜȑĮ/ ǹȞĮțȡȚĲȒ
……………………………
2.
Ǿ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȝȑĲȡȠȣ șĮ ĮȡȤȓıİȚ ĲȘȞ ............................... țĮȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȘȞ ................................... Ǿ ıȣȞȠȜȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ Ƞ
ǹȞȒȜȚțȠȢ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ ıĲȠȞ ĭȠȡȑĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıȣȞȠȜȚțȐ ıĲȚȢ ...........................................
ȫȡİȢ, țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ıİ ................................................ ȫȡİȢ ȘȝİȡȘıȓȦȢ (Ȓ țȐșİ
ȈĮȕȕĮĲȠ). Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ Įʌȩ ȫȡĮ ………. ȑȦȢ……....
3.
ȍȢ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ țȠȚȞȦĳİȜȠȪȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ………………
..................................................................., ıȪȝĳȦȞĮ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ İȡȖĮĲȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ.
4. ȅ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ȝȑĲȡȠȣ. ǹȞȐ
................................. ȘȝȑȡİȢ Ƞ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȢ
İʌȚțȠȚȞȦȞİȓ ȝİ ĲȠȞ ĭȠȡȑĮ țĮȚ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȝȑĲȡȠȣ, ıȣȞįȡȐȝȠȞĲĮȢ ıĲȘȞ ȠȣıȚĮıĲȚțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ
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ĲȠȣ ȣʌȩ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȦȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ………………………………
țĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ. ȉĮțĲȚțȐ, ĮȞȐ ................. ȘȝȑȡİȢ, ĮȜȜȐ țĮȚ
İțĲȐțĲȦȢ, Ƞ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȢ İʌȚıțȑʌĲİĲĮȚ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĭȠȡȑĮ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȝȑĲȡȠȣ, İȜȑȖȤȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȝĳȦȞȘșȑȞĲȦȞ ȩȡȦȞ țĮȚ įȚĮȝİıȠȜĮȕȫȞĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İʌȚıțȑȥİȦȞ, Ƞ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȝȘ įȣıȤİȡĮȓȞİȚ ȝİ țĮȞȑȞĮ
ĲȡȩʌȠ ĲȘȞ ȠȝĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĭȠȡȑĮ, ıȣȝȝȠȡĳȠȪȝİȞȠȢ ıĲȠȣȢ İȚįȚțȩĲİȡȠȣȢ
țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĮȣĲȠȪ. ǼĳȩıȠȞ ĲȠȣ ȗȘĲȘșİȓ Ȓ ȩĲĮȞ Ƞ ȓįȚȠȢ ĲȠ
țȡȓȞİȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ, Ƞ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ĲȠȣ ǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ǹȞȘȜȓțȦȞ /
ĲȠȞ ǼȚıĮȖȖİȜȑĮ /ĲȠȞ ǹȞĮțȡȚĲȒ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȝȑĲȡȠȣ, țĮșȫȢ
țĮȚ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ įȣıțȠȜȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ıĲȘ įȚȐȡțİȚȐ ĲȠȣ.
5. ȅ ĭȠȡȑĮȢ ȠȡȓȗİȚ ȦȢ ȣʌİȪșȣȞȠ ʌȡȩıȦʌȠ-İʌȩʌĲȘ (țĮȜȠȪȝİȞȠȢ İĳİȟȒȢ
«ǼʌȩʌĲȘȢ») ĲȘȢ țȠȚȞȦĳİȜȠȪȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ǹȞȘȜȓțȠȣ Ĳ..... ........................................
……………………………. ȅ ǼʌȩʌĲȘȢ ĲȘȡİȓ ĮȡȤİȓȠ ȝİ ĲȚȢ ʌĮȡȠȣıȓİȢ ĲȠȣ ĮȞȘȜȓțȠȣ,
ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ʌĮȡĮįȓįİȚ, ȝİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ, ıĲȠȞ ǼʌȚȝİȜȘĲȒ. ȅ
ǼʌȩʌĲȘȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ǹȞȘȜȓțȠȣ, ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȢ ȖȚĮ
ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ĲȘȞ ĮȞĮȖțĮȓĮ țĮșȠįȒȖȘıȘ țĮȚ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ, țĮȚ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠȞ
ǼʌȚȝİȜȘĲȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȠįȠ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮȝȠȡĳȦĲȚțȠȪ ȝȑĲȡȠȣ țĮȚ ĲȘȞ İȞ ȖȑȞİȚ
ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ĮȞȘȜȓțȠȣ. ȅ ǼʌȩʌĲȘȢ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ıĲİȞȐ ȝİ ĲȠȞ ǼʌȚȝİȜȘĲȒ,
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ȝĮȗȓ ĲȠȣ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘ ȕȑȜĲȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ȝȑĲȡȠȣ. ǹʌȩ țȠȚȞȠȪ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȘȞ İȞȘȝȑȡȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ ȩıȦȞ
İț ĲȦȞ İȡȖĮȗȩȝİȞȦȞ ĲȠȣ ĭȠȡȑĮ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠȞ ǹȞȒȜȚțȠ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ıȣȞįȡȐȝȠȣȞ ıĲȘȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩ İȪȡȣșȝȘ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȝȑĲȡȠȣ țĮȚ ıĲȘȞ ȠȝĮȜȒ
ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ǹȞȘȜȓțȠȣ ıĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ İȡȖĮıȚĮțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
6. ȅ ǹȞȒȜȚțȠȢ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ ıĲȠ ĭȠȡȑĮ ȤȦȡȓȢ ĮȝȠȚȕȒ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ
İȚįȚțȩĲİȡȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ
ĲȠȣ ĮȞĮȝȠȡĳȦĲȚțȠȪ ȝȑĲȡȠȣ, ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĲȘȡİȓ ĲȠ ȦȡȐȡȚȩ ĲȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȠȣ ĭȠȡȑĮ, ȞĮ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ȝİ
ĲȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ țĮȚ ĲȘȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ǼʌȩʌĲȘ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮıșȑȞİȚĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ ıȠȕĮȡȠȪ țȦȜȪȝĮĲȠȢ, Ƞ ǹȞȒȜȚțȠȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠȞ
ǼʌȩʌĲȘ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ ȝİȜȜȠȞĲȚțȐ ĲȚȢ ȫȡİȢ ĲȘȢ ĮʌȠȣıȓĮȢ ĲȠȣ. ȅ ǹȞȒȜȚțȠȢ
ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ ǼʌȚȝİȜȘĲȒ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İʌȚıțȑȥİȫȞ ĲȠȣ ıĲȠ
ĭȠȡȑĮ țĮȚ ȞĮ ĲȠȞ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȤȒ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ. ȅ ǹȞȒȜȚțȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ İȡȖĮıȓĮ
ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ȤȡȠȞȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2 Ȓ ȞĮ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ
țĮșȒțȠȞĲĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲĮ ʌİȡȚȖȡĮĳȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3. ȅ ǹȞȒȜȚțȠȢ ȑȤİȚ
įȚțĮȓȦȝĮ ıİ įȚĮȜİȓȝȝĮĲĮ ȖȚĮ ȠȜȚȖȩȜİʌĲȘ ĮȞȐʌĮȣıȘ, ȜȒȥȘ ĲȡȠĳȒȢ Ȓ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ
ȐȜȜȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ĲȠȣ, țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ıİ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ʌȠȣ ıȑȕİĲĮȚ ĲȘȞ ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣ ĮȜȜȐ
țĮȚ ĲȘȞ İȡȖĮıȚĮțȒ ĲȠȣ ȚįȚȩĲȘĲĮ.
7. Ȉİ İȟĮȚȡİĲȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮȚ ȖȚĮ İȚįȚțȐ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ, Ƞ ĭȠȡȑĮȢ Ȓ Ƞ
ǹȞȒȜȚțȠȢ įȚțĮȚȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ȗȘĲȒıȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ ǼʌȚȝİȜȘĲȒ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȩȡȦȞ
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȝȩȞȠ İȖȖȡȐĳȦȢ, țĮȚ ȝȩȞȠ țĮĲȩʌȚȞ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ
ĲȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ ĲȠȣ ǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ǹȞȘȜȓțȦȞ / ĲȠȣ ǼȚıĮȖȖİȜȑĮ/ ĲȠȣ ǹȞĮțȡȚĲȒ.
8. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ĲȒȡȘıȘȢ Ȓ İȜȜȚʌȠȪȢ Ȓ ʌȜȘȝȝİȜȠȪȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 124 ȆȀ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȝİĲĮȕȠȜȒ Ȓ ȐȡıȘ ĲȠȣ İʌȚȕȜȘșȑȞĲȠȢ ĮȞĮȝȠȡĳȦĲȚțȠȪ ȝȑĲȡȠȣ țĮȚ ĲĮ ıȣȝĳȫȞȦȢ ȝİ
ĮȣĲȒȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ
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9. ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ǹȞȘȜȓțȦȞ/ Ƞ ǼȚıĮȖȖİȜȑĮȢ/ Ƞ ǹȞĮțȡȚĲȒȢ İʌȠʌĲİȪȠȣȞ
ĲȘ ȖİȞȚțȩĲİȡȘ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȝȑĲȡȠȣ țĮȚ įȚțĮȚȠȪȞĲĮȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ǼʌȚȝİȜȘĲȒ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĭȠȡȑĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ ĲȠȣ.
10. ȉȠ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ țȠȚȞȦĳİȜȠȪȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȑȤİȚ țĮĲİȟȠȤȒȞ ʌĮȚįĮȖȦȖȚțȩ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ıİȕĮıȝȩ ıĲȘȞ ʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǹȞȘȜȓțȠȣ țĮș' ȩȜȘ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ.
11. ȉȠ ʌĮȡȩȞ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ȣʌȠȖȡȐĳȘțİ ıİ ĲȡȓĮ (3) ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ, ȑȜĮȕİ įİ
ĲȠ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ Įʌȩ ȑȞĮ.
ǼȀ ȂǼȇȅȊȈ ȉǾȈ ȊǼǹ & Ȁǹ

ǼȀ ȂǼȇȅȊȈ
ȉȅȊ ĭȅȇǼǹ ȆǹȇȅȋǾȈ

ȅ ǹȃǾȁǿȀȅȈ/ ȃǼȅȈ

ȅ ǼȆǿȂǼȁǾȉǾȈ
ȅǿ ǹȈȀȅȊȃȉǼȈ ȉǾȃ
ǼȆǿȂǼȁǼǿǹ ȉȅȊ ǹȃǾȁǿȀȅȊ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Αλληλεγγύης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02036471610170016*

