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ΘΔΚΑ: Θαθοπιζμόρ λειηοςπγίαρ ηων σολικών Δπιηποπών και πύθμιζη 
οικονομικών θεμάηων αςηών 

ΑΠΟΦΑΖ 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ & ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ 

Έρνληαο ππόςε:  
1.- Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

(ΦΔΚ 87 Α΄), 
2.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 θαη 243 ηνπ λ.3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α΄),  
3.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
θπβεξλεηηθά όξγαλα, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 
98 Α΄), 
4.- Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε 
ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ, 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 
 
Απθπο 1 
Ιειηοςπγία σολικών Δπιηποπών 
1. Σηε δηνίθεζε ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ζπγρώλεπζε 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 3852/2010 θαη απνηεινύκελε από 5 έσο 

15 κέιε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ ΚΓΚ, νξίδνληαη 
νπσζδήπνηε:  
- Τνπιάρηζηνλ δύν δηεπζπληέο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα.  
- Τνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο γνλέσλ, θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έλσζε γνλέσλ, έλαο εθπξόζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ 
ζπιιόγσλ γνλέσλ, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

- Τνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο 



δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά πξνηεξαηόηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο.   
- Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, όηαλ ζπδεηνύληαη ζέκαηα ηα 
νπνία αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, θαιείηαη ν νηθείνο δηεπζπληήο 
ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ. 
2. Με απόθαζε ησλ νηθείσλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, ζε δήκνπο όπνπ ππάξρνπλ 
πάλσ από δύν ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα αλά βαζκίδα, ιεηηνπξγεί 
γηα θάζε ζρνιείν ή ζρνιηθό ζπγθξόηεκα, «Σπκβνύιην Σρνιηθήο Κνηλόηεηαο», ην 
νπνίν απνηειείηαη από 3 έσο 5 κέιε. Σην Σπκβνύιην ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε ν 
δηεπζπληήο ζρνιείνπ, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο γνλέσλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο 
εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο ησλ 
καζεηηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
Τν Σπκβνύιην δηαπηζηώλεη ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη δηαηππώλεη ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζηελ νηθεία Σρνιηθή 
Δπηηξνπή γηα ηελ θαιύηεξε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
Ο Γηεπζπληήο πνπ ζπκκεηέρεη ζην «Σπκβνύιην Σρνιηθήο Κνηλόηεηαο» δηαρεηξίδεηαη 
ην πνζό πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ 
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 8 ηεο παξνύζαο. 

Απθπο 2 

Θαηανομή πιζηώζεων 
Η θαηαλνκή ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαο 
ππόςε θπξίσο ηνλ αξηζκό καζεηώλ, ηνλ αξηζκό ηκεκάησλ, ηνλ αξηζκό αηζνπζώλ 
δηδαζθαιίαο, ηε ιεηηνπξγία γπκλαζηεξίσλ, αηζνπζώλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 
εξγαζηεξίσλ, βηβιηνζεθώλ θ.ι.π., ηελ παιαηόηεηα ησλ θηηξίσλ, θαζώο θαη ηηο 
εηδηθόηεξεο αλάγθεο  ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

Απθπο 3 
Σπόπορ και διαδικαζία ππαγμαηοποίηζηρ, δικαιολόγηζηρ και ελέγσος ηων 
πάζηρ θύζεωρ εζόδων και εξόδων, καθώρ και κάθε αναγκαία λεπηομέπεια. 
1. Οη Σρνιηθέο Δπηηξνπέο δελ εθαξκόδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17- 5/15.6.1959 
(ΦΔΚ 114 Α') «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνύ ησλ δήκσλ θαη 
θνηλνηήησλ», όπσο ηζρύεη θαζώο θαη ηνπ Ν.Γ. 476/1974 «πεξί ινγηζηηθνύ ησλ 
λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ» θαη δελ ππνρξενύληαη ζε ζύληαμε 

πξνϋπνινγηζκνύ.  
2. Δηήζηα έζνδα ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ είλαη νη εηζπξάμεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, αλεμάξηεηα από ην 
ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην πξνο είζπξαμε δηθαίσκα.  
3. Δηήζηα έμνδα ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ είλαη νη πιεξσκέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, αλεμάξηεηα από ην 
ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ε πξνο πιεξσκή ππνρξέσζε.  

4. Τα έζνδα ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ πξνέξρνληαη:  
α) Από ηηο επηρνξεγήζεηο ησλ δήκσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 
πεξηπη. (α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Ν.1892/1990 όπσο ηζρύεη 
β) Από πξνζόδνπο ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο.  
γ) Από εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  
δ) Από θάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο.  
ε) Από θάζε άιιε λόκηκε πεγή.  

5. α) Γηα θάζε εηζπξαηηόκελν ππέξ ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ έζνδν εθδίδεηαη 
ηξηπιόηππν είζπξαμεο (ζηέιερνο, απόθνκκα θαη πξσηόηππν).  
β) Η είζπξαμε ελεξγείηαη από ηνλ πξόεδξν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ή από ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο επηηξνπήο  κέινο ηεο ή άιιν 
πξόζσπν.  
γ) Απαγνξεύεηαη θάζε απόμεζε, δηαγξαθή ή πξνζζήθε ζην ζηέιερνο ηνπ 
ηξηπινηύπνπ.  
δ) Τξηπιόηππν εηζπξάμεσο δελ εθδίδεηαη γηα αλαιήςεηο ρξεκάησλ από ηηο 
θαηαζέζεηο ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ.  



ε) Τν ηξηπιόηππν εηζπξάμεσο θαηαρσξίδεηαη ακέζσο ζηελ αξηζηεξή ζειίδα ησλ 
εζόδσλ ηνπ βηβιίνπ «ΔΣΟΓΩΝ - ΔΞΟΓΩΝ». 
6. Τν ηξηπιόηππν εηζπξάμεσο πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία:  
α) Τε ζρνιηθή Δπηηξνπή ππέξ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε είζπξαμε.  
β) Αύμνληα αξηζκό.  
γ) Τα ζηνηρεία ηνπ θαηαβάιινληνο (όλνκα, ηίηιν, δηεύζπλζε).  
δ) Τν εηζπξαηηόκελν πνζό, αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο.  
ε) Τν ιόγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε είζπξαμε.  
ζη) Τελ ρξνλνινγία εθδόζεσο.  
δ) Τελ ππνγξαθή ηνπ νξγάλνπ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο πνπ εηζπξάηηεη ην πνζό θαη  
ε) Τε ζθξαγίδα ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο.  
7. α) Κάζε ρξεκαηηθό πνζό πνπ εηζπξάηηεηαη από ηε ζρνιηθή επηηξνπή θαηαηίζεηαη 

κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ είζπξαμή ηνπ ζε ινγαξηαζκό ηξαπέδεο. Η 
θαηάζεζε ελεξγείηαη ζην όλνκα ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεξείηαη βηβιηάξην 
θαηαζέζεσλ θαη αλαιήςεσλ.  
β) Κάζε αλάιεςε από ηηο θαηαζέζεηο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ελεξγείηαη από ηνλ 
πξόεδξν απηώλ ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν όξγαλν 
8. α) Με απόθαζε ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο πξνζδηνξίδεηαη ην πνζό πνπ ηίζεηαη ζηε 
δηάζεζε θάζε δηεπζπληή ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ 

ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Τν πνζό απηό θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζην 
όλνκα ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο κε πξνζζήθε ηνπ νλόκαηνο ηεο αληίζηνηρεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο πξόεδξνο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο εμνπζηνδνηεί ην δηεπζπληή 
πνπ κπνξεί λα αλαιακβάλεη ρξήκαηα από ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό. 
β) Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ακέζσλ δαπαλώλ επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε από ηνλ 
δηεπζπληή ζρνιείνπ κεηξεηώλ κέρξη 500 επξώ. Σηελ πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα 
ζπγθξόηεκα ζρνιείνπ επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε πνζνύ κέρξη 1.000 επξώ. 
γ) Κάζε αλάιεςε από ηηο θαηαζέζεηο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ελεξγείηαη από ηνλ 
πξόεδξν απηώλ ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν όξγαλν.  
9. α) Γηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή δαπάλεο πνπ ελεξγείηαη από ηνλ πξόεδξν ηεο 
Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ή εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ή από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ απαηηείηαη λα ππάξρεη αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθό, όπσο ηηκνιόγηα, ή άιιν 
παξαζηαηηθό ηνπ ΚΒΣ.  
β) Τα δηθαηνινγεηηθά δαπαλώλ πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιήξε ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνύ 
ηνπ εηζπξάηηνληνο (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, επάγγεικα), ηελ αηηηνινγία 

πιεξσκήο, ην θαηαβαιιόκελν πνζό αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο, ηελ ρξνλνινγία 
ηεο πιεξσκήο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ εηζπξάηηνληνο.  
γ) Όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο αξρέο ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. αλαγξάθεηαη ν 
αθξηβήο ηίηινο θαη ε έδξα ηνπο.  
δ) Σε πεξίπησζε αδπλακίαο εθδόζεσο απνδείμεσλ από ηνπο εηζπξάηηνληεο 
ρξήκαηα, ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο δαπαλώλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΚΒΣ εθδίδεη ν 
πξόεδξνο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο από κπιόθ ηξηπιόηππσλ απνδείμεσλ δαπάλεο, 
ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ ΚΒΣ ζηνηρεία. 
10. α) Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκώλ ησλ δηαθόξσλ δαπαλώλ γίλνληαη νη 
εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ.  
β) Η απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ δηελεξγείηαη από ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή κέζα 
ζηηο λόκηκεο πξνζεζκίεο κε απεπζείαο θαηαβνιή ζηα ηακεία ππέξ ησλ νπνίσλ 
έγηλαλ νη θξαηήζεηο. Οη Γηεπζπληέο γλσζηνπνηνύλ εγθαίξσο ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή 
ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εκπξόζεζκε απόδνζε ησλ θξαηήζεσλ. 
γ) Τα δηθαηνινγεηηθά απνδόζεσο ησλ θξαηήζεσλ θπιάζζνληαη από ηελ Σρνιηθή 
Δπηηξνπή ζηελ έδξα ηεο, ζε ρώξν πνπ έρεη νξίζεη ν δήκνο. Τα ελ ιόγσ 
δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηήζην απνινγηζκό ν νπνίνο ππνβάιιεηαη 
ζην Διεγθηηθό Σπλέδξην.  
11. α) Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ 
ηεξνύληαη ππνρξεσηηθά ηα αθόινπζα βηβιία:  
1. Βηβιίν «ΔΣΟΓΩΝ - ΔΞΟΓΩΝ» πνπ ηεξείηαη ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή 
Σηελ αξηζηεξή ζειίδα ηνπ βηβιίνπ απηνύ θαηαρσξίδνληαη ηα έζνδα θαη ζηε δεμηά 

ζειίδα ζπγθεληξσηηθά αλά ζρνιηθή κνλάδα κεληαίσο ηα έμνδα.  



2. Καηάζηαζε εηζπξάμεσλ - πιεξσκώλ  πνπ ηεξείηαη  ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα 
Σην πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα  νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ απνζηέιινπλ ζηελ 
Σρνιηθή Δπηηξνπή θσηνηππία ηεο θαηάζηαζεο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα. 
3. Βηβιίν (Μπιόθ) ηξηπινηύπσλ Απνδείμεσλ Δηζπξάμεσο.  
β) Τν Βηβιίν εζόδσλ - εμόδσλ θαη ην βηβιίν (Μπιόθ) ηξηπινηύπσλ Απνδείμεσλ 
Δηζπξάμεσο αγνξάδνληαη ή εθηππώλνληαη κε δαπάλεο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη 
ζεσξνύληαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα από ηνλ Πξόεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο. Η 
θαηάζηαζε εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ ππνγξάθεηαη από ηνλ δηεπζπληή ηνπ 
ζρνιείνπ  
12. α) Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ απνζηέιινπλ ζηελ Σρνιηθή Δπηηξνπή εληόο ηνπ 
πξώηνπ 15λζεκέξνπ ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο ηα πξσηόηππα ησλ 

θαηαζηάζεσλ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά  
β) Ο Πξόεδξνο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 
θάζε έηνπο ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ «ΔΣΟΓΩΝ - 
ΔΞΟΓΩΝ», θαζώο θαη ζπλνπηηθό εηήζην πίλαθα απνινγηζκνύ πξνεγνπκέλνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο, καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.  
γ) Τα έζνδα θαηά θαηεγνξία πξνέιεπζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4 ηεο 
απόθαζεο απηήο θαη ηα έμνδα, θαηά θαηεγνξίεο όπσο ζπληεξήζεηο επηζθεπέο, 

ακνηβέο ηξίησλ, παξνρέο ηξίησλ, ζέξκαλζεο, αγνξέο παγίσλ θαη ινηπά γεληθά 
έμνδα.  
δ) Ο εηήζηνο πίλαθαο απνινγηζκνύ πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο, κε αλαγξαθή 
ηνπ ηπρόλ ηακεηαθνύ ππνινίπνπ ζην κέξνο ησλ εμόδσλ. Ο απνινγηζηηθόο πίλαθαο 
ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο.  
13. Τν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο κε βάζε ην βηβιίν «ΔΣΟΓΩΝ 
- ΔΞΟΓΩΝ» θαη ηνλ απνινγηζηηθό πίλαθα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζή ηνπ κε απόθαζε, ε νπνία 
ιακβάλεηαη κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ. Η απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 
Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  
14. Τα ρξεκαηηθά ππόινηπα ησλ ζπγρσλεπόκελσλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν.3852/10 κεηαθέξνληαη ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή πνπ 
πξνθύπηεη από ηε ζπγρώλεπζε. 

Απθπο 4 
Τποδείγμαηα βιβλίων και ενηύπων  
Ο ηύπνο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ εληύπσλ θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο, 
ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο.  
 
Απθπο 5 
Γηα όζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη εηδηθώο ζηε παξνύζα εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Γ.Κ. (λ.3463/2006). 

 
Απθπο 6 
Η απόθαζε απηή ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 


