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21 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Yπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας στο πλαίσιο της Δράσης
«Νταντάδες της Γειτονιάς» των άρθρων 40-46 του
ν. 4837/2021 (Α’ 178).

2

Δημιουργία κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης
ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 86/2022 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αβδήρων σε παραλίες του Δήμου
Αβδήρων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 83413
(1)
Yπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας στο πλαίσιο της Δράσης
«Νταντάδες της Γειτονιάς» των άρθρων 40-46 του
ν. 4837/2021 (Α’ 178).
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του Μέρους Ε’ «Δράση Νταντάδες της ΓειτονιάςΣήμα Διαφορετικότητας - Διατάξεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και ιδίως
της παρ. 4 του άρθρου 46 και της παρ. 5 του άρθρου 41.
2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
όπως ισχύει (Α’ 133).
3. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
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4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).
5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών» (Α’ 3).
8. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
10. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180) και ιδίως των άρθρων 22-26 αυτού.
11. Της υπό στοιχεία 202931/16.04.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Μαρία Συρεγγέλα» (Β’ 1580).
12. Της υπό στοιχεία 142574/28-12-2021 (Κωδ:
ΑΝΑΔ50/εκδ.3.0) πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τίτλο «Πιλοτική εφαρμογή της δράσης "Νταντάδες
της γειτονιάς"» και Δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων (ΑΔΑ: Ψ20246ΜΤΛΡ-ΖΓ0).
13. Της υπό στοιχεία 6457/27-01-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευ-
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σης και Ασύλου και Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου
Επιμελητών και της διαδικασία υλοποίησης της πιλοτικής
εφαρμογής της «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Β’ 205).
14. Της υπό στοιχεία 26460/18.03.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Επικρατείας «Καθορισμός λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και την
Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» (Β’ 1328).
15. Της υπό στοιχεία 29518/28-03-2022 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους/ιες επιμελητές/τριες για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο
πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της συγχρηματοδοτουμένης δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς» (ΑΔΑ: ΩΖΚΩ46ΜΤΛΚ-ΡΜΞ).
Β. Την υπ’ αρ. 37487/19.04.2022 εισήγηση της Γενικής
Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων.
Γ. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 72981/01.08.22
Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΥ
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις της παρούσης καθορίζεται το υπόδειγμα του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του γονέα
και του/της Επιμελητή/τριας της παρ. 5 του άρθρου 41
του ν. 4837/2021 (Α’ 178), στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο θα καταρτίζεται και κατά
τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής.
Η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης «Νταντάδες της
Γειτονιάς» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) της Προγραμματικής
Περιόδου 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Άρθρο 2
Συμβαλλόμενα μέρη
Για τους σκοπούς της παρούσας ως «συμβαλλόμενα
μέρη» νοούνται:
Α) Ο γονέας ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια παιδιού, ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών,
και επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών για κατ’οίκον
φροντίδα από Επιμελητή/τρια, στο πλαίσιο της Δράσης
«Νταντάδες της Γειτονιάς».
Β) Ο/Η Επιμελητής/τρια, που είναι εγγεγραμμένος/η
στο «Μητρώο Επιμελητών» και επιλέγεται από τον γονέα
ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού, για την
παροχή υπηρεσίων κατ’οίκον φροντίδας του.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής του ιδιωτικού
συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας
στο πληροφοριακό σύστημα
του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).
1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ γονέα και Επιμε-
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λητή/τριας υποβάλλεται μέσω εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 43 του ν. 4837/2021
(Α’ 178), που είναι προσβάσιμο από την Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δημοσίας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr. Η ισχυρή ταυτοποίηση των συμβαλλόμενων μερών κατά την είσοδό
τους στο πληροφοριακό σύστημα επέχει θέση υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.
2. Για την υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο
γονέας ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού συμπληρώνει το υπόδειγμα της παρούσας, που
βρίσκεται στην σχετική εφαρμογή του πληροφοριακού
συστήματος του άρθρου 43 του ν. 4837/2021 (Α’ 178),
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr και ο/η
Επιμελητής/τρια το αποδέχεται, με τον ίδιο τρόπο. Εν
συνεχεία, το ιδιωτικό συμφωνητικό μπορεί να υποβληθεί
οριστικά από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Μετά την οριστικοποίηση υποβολής του ιδιωτικού
συμφωνητικού το πληροφοριακό σύστημα εκδίδει ψηφιακό αρχείο του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τον μοναδικό αριθμό υποβολής, το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη
μπορούν είτε να εκτυπώσουν, είτε να αποθηκεύσουν
τοπικά στον υπολογιστή τους ή να επιλέξουν να τους
σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος
(email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms).
3. Ως ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρείται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτού στο πληροφοριακό σύστημα, με αυτόματη απόδοση
στα συμβαλλόμενα μέρη μοναδικού αριθμού υποβολής.
4. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση ή την λύση του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Άρθρο 4
Υποχρεωτικά στοιχεία ιδιωτικού συμφωνητικού
μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας
Στο ιδιωτικό συμφωνητικό, υπόδειγμα του οποίου
παρατίθεται κατωτέρω, συμπληρώνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:
α. Τόπος κατάρτισης του ιδιωτικού συμφωνητικού.
β. Χρόνος κατάρτισης του ιδιωτικού συμφωνητικού.
γ. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο γονέα ή προσώπου
που έχει την επιμέλεια του τέκνου.
δ. Διεύθυνση κατοικίας γονέα ή προσώπου που έχει
την επιμέλεια του τέκνου.
ε. ΑΦΜ γονέα ή προσώπου που έχει την επιμέλεια του
τέκνου.
στ. ΑΜΚΑ γονέα ή προσώπου που έχει την επιμέλεια
του τέκνου.
ζ. Ονοματεπώνυμο τέκνου που θα αφορούν οι υπηρεσίες φροντίδας.
η. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο Επιμελητή/τριας.
θ. ΑΜ Επιμελητή/τριας.
ι. Διεύθυνση κατοικίας Επιμελητή/τριας ια. ΑΦΜ Επιμελητή/τριας.
ιβ. ΑΜΚΑ Επιμελητή/τριας.
ιγ. Σχέση τέκνου με ιδιοκτήτη οικίας, στην οποία θα
παρέχονται οι υπηρεσίες.
ιδ. Στοιχεία αμοιβής.
ιε. Διάρκεια συμφωνητικού.
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ɸ͘ȸʔʌʉʆʏʀɷɲɶɿɲʏɻʆɸʋɲʌʃɼɹʆɷʐʍɻʏʉʐʏɹʃʆʉʐ͕ɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɿʎʍʐʆɽɼʃɸʎʏʉʐ
ʖʙʌʉʐʋʉʐɴʌʀʍʃɸʏɲɿ͘;Ϳ
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ʍʏ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻʃɲɿʏɲʃʏʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʖʙʌʉʐʊʋʉʐʋɲʌɹʖɸʏɲɿɻʐʋɻʌɸʍʀɲɶɿɲʏɻ
ɷɿɲʏɼʌɻʍɻɸʆʊʎɲʍʔɲʄʉʑʎʃɲɿʐɶɿɸɿʆʉʑʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎɶɿɲʏʉʏɹʃʆʉ͘;Ϳ
ɺ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ
ɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʆɻʄɿʃʀɲʃɲɿʏʉɸʋʀʋɸɷʉʗʐʖɿʃɼʎʃɲɿʍʘʅɲʏɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐ
ʏɹʃʆʉʐ͘;Ϳ
ɻ͘ȸʍʐʅɴʉʄɼʍʏɻʗʐʖʉʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻʏʉʐʏɹʃʆʉʐ͘;Ϳ
ɽ͘ȸɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʏʉʐʏɹʃʆʉʐʍɸɽɹʅɲʏɲʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎʐɶɿɸɿʆɼʎʃɲɿʍɸɽɹʅɲʏɲ
ʋɸɿɽɲʌʖʀɲʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɲʌʖɹʎʋʉʐʉʌʀɺɸɿʉɶʉʆɹɲʎ͘;Ϳ
ɿ͘ȸʍʐʆʉɷɸʀɲʏʉʐʏɹʃʆʉʐʍɸʋɸʌɿʋɳʏʉʐʎʃɲɿʐʋɲʀɽʌɿɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍɸʖʙʌʉʐʎ
ʋʉʐʉʌʀɺɸɿʉɶʉʆɹɲʎ͘;Ϳ
ɿɲ͘ȸʏɼʌɻʍɻɲʌʖɸʀʉʐɶɿɲʏɿʎʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʏʉʐʏɹʃʆʉʐʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏɻʆʐɶɸʀɲʏʉʐ͘;Ϳ



ɿɴ͘ȱʄʄʉ͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;Ϳ
Ϯ͘ ɈʊʋʉʎɅɲʌʉʖɼʎɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
Ƀɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎʔʌʉʆʏʀɷɲʎʏʉʐʏɹʃʆʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ
x

ʍʏɻʆʉɿʃʀɲʏʉʐȳʉʆɹɲ;Ϳ

x

ʍʏɻʆʉɿʃʀɲʏʉʐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ɿɶͿ;Ϳ

x

ʍʏɻʆʉɿʃʀɲʏʉʐͬʏɻʎȵʋɿʅɸʄɻʏɼͬʏʌɿɲʎ;Ϳ

Ƀ ȳʉʆɹɲʎ ɷɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿ ɸʋɿʍʃɹʔɽɻʃɸ ʏɻʆ ʉɿʃʀɲ ʏʉʐͬʏɻʎ ȵʋɿʅɸʄɻʏɼͬʏʌɿɲʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɴʌʀʍʃɸɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʏʉʐ ʏɹʃʆʉʐ ; Ϳ
;ȵʋɿʄɹɶɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɶʉʆɹɲʅʊʆʉʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʍʏɻʆʉɿʃʀɲ
ʏʉʐͬʏɻʎȵʋɿʅɸʄɻʏɼͬʏʌɿɲʎͿ


ϯ͘ ɍʌʊʆʉʎɅɲʌʉʖɼʎɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
Ƀͬȸ ȵʋɿʅɸʄɻʏɼʎͬʏʌɿɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʏʉʐ ʏɹʃʆʉʐ ʃɲʏɳ ʏʉ ʖʌʊʆʉ
ɸʌɶɲʍʀɲʎʏʉʐȳʉʆɹɲ͕ʊʋʘʎɲʐʏʊʎʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʃɲʏʊʋɿʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ
ʍʐʆɸʆʆʊɻʍɻʎʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʅɸʌʙʆͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ɼ;ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɶʉʆɹɲʎɸʀʆɲɿɳʆɸʌɶʉʎͿ͗
Ƀͬȸȵʋɿʅɸʄɻʏɼʎͬʏʌɿɲʋɲʌɹʖɸɿʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʔʌʉʆʏʀɷɲʎʏʉʐʏɹʃʆʉʐʃɲʏɳʏɿʎɻʅɹʌɸʎ
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ʃɲɿʙʌɸʎʋʉʐʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ͕ʃɲʏʊʋɿʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎʍʐʆɸʆʆʊɻʍɻʎʏʘʆ
ʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʅɹʌʘʆ͘
ϰ͘ Ȱʅʉɿɴɼȵʋɿʅɸʄɻʏɼ
ȸɲʅʉɿɴɼʏʉʐͬʏɻʎȵʋɿʅɸʄɻʏɼͬʏʌɿɲʎʍʐʅʔʘʆɸʀʏɲɿʍʏʉʋʉʍʊʏʘʆ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ɸʐʌʙͬ
͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ɿɷͿ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲɴʄɻʏɹɲ ɲʋʊ ʏʉʆ ȳʉʆɹɲ͕ ʅɸ ʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏʉʐ
ȵʌɶʉʍɼʅʉʐ͕ʍʏʉʏɹʄʉʎʃɳɽɸɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͘


ϱ͘ ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆʅɸʌʙʆ
ȰͿɃͬȸȵʋɿʅɸʄɻʏɼʎͬʏʌɿɲʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ͗
Ɂɲʋɲʌɹʖɸɿʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏʉʐͬʏɻʎʅɸɸʋɿʅɹʄɸɿɲʃɲɿɸʐʍʐʆɸɿɷɻʍʀɲ͕ʅɸʌɿʅʆʙʆʏɲʎɶɿɲ
ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ͕ ʏɻʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ͕ ʏɻʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʆ ɶɹʆɸɿ
ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎʏʉʐʏɹʃʆʉʐ͘
Ɂɲʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿʅɸʏʉʆȳʉʆɹɲʃɲɿʆɲɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɿʎʉɷɻɶʀɸʎʃɲɿʏɿʎʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎʏʉʐ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɿʎʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎʍʐʆɼɽɸɿɸʎʃɲɿɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐʏɹʃʆʉʐ͘
Ɂɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʋʄɼʌɻ ʃɲɿ ɲʃʌɿɴɼ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʍʏʉʆ ȳʉʆɹɲ ɼ ʍɸ ʊʋʉɿʉ ɳʄʄʉ ʋʌʊʍʘʋʉ
ɸʃɸʀʆʉʎ ʐʋʉɷɸʀʇɸɿ͕ ɶɿɲ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ʏɹʃʆʉʐ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʖʌʊʆʉʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʏʉʐ͘
Ɂɲʏɻʌɸʀʏʉʘʌɳʌɿʉʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʋʉʐʍʐʅʔʘʆɸʀʏɲɿʅɸʏʉʆȳʉʆɹɲʃɲɿʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃʘʄʑʅɲʏʉʎ ʆɲ ʋɲʌɳʍʖɸɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʆɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ɹɶʃɲɿʌɲ ʏʉʆ
ȳʉʆɹɲ͘
Ɂɲʋɲʌɹʖɸɿʍʏʉʏɹʃʆʉʏɿʎʋʌʙʏɸʎɴʉɼɽɸɿɸʎʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʍɽɹʆɸɿɲʎ͕ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎɼ
ɳʄʄɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ʃɲɿ ʆɲɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ɳʅɸʍɲ ʏʉʆȳʉʆɹɲ ɼ ʊʋʉɿʉ ɳʄʄʉ ʋʌʊʍʘʋʉ ɲʐʏʊʎ
ʐʋʉɷɸʀʇɸɿ͘
Ɂɲ ʏɻʌɸʀ ɲʋʊʄʐʏɻ ɸʖɸʅʑɽɸɿɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʃɲʏɳ
ʏɻʆʋɲʌʉʖɼʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʏʉʐͬʏɻʎɻɸʇɲʔʉʌʅɼʎɲʐʏʙʆʃɲɿʊʍʉʆɲʔʉʌɳʍʏʉʏɹʃʆʉ
ɼʃɲɿʏɻʆʉɿʃʉɶɹʆɸɿɳʏʉʐ͘



ȱʄʄʉ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ȲͿɃȳʉʆɹɲʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ͗
Ɂɲʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿɸʅʋʌʉɽɹʍʅʘʎʍʏʉʆͬʍʏɻʆȵʋɿʅɸʄɻʏɼͬʏʌɿɲʏɻʆɲʅʉɿɴɼ͕ʅɸʏʉʍʑʍʏɻʅɲ
ʏʉʐȵʌɶʉʍɼʅʉʐ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʐʋʉʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶʚʏɻʎʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎȰʚʏɻʎ
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ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϭʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϬʏʉʐʆ͘ϯϴϲϯͬϮϬϭϬ;ȰʚϭϭϱͿʃɲɿʏɿʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʍɸʎ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɹʎɲʋʉʔɳʍɸɿʎ͘
Ɂɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ɸɶʃɲʀʌʘʎ ʏʉʆͬʏɻʆ ȵʋɿʅɸʄɻʏɼͬʏʌɿɲ ɶɿɲ ʏʐʖʊʆ ɲʄʄɲɶɹʎ ʍʏʉ ʘʌɳʌɿʉ
ʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͘
Ɂɲ ʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ɸʋʉɿʃʉɷʉʅɻʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆͬʏɻʆ ȵʋɿʅɸʄɻʏɼͬʏʌɿɲ ʃɲɿ ʆɲ ʏʉʑͬʏɻʎ
ʋɲʌɹʖɸɿ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʃɲɿ ʉɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ʍʐʆɼɽɸɿɸʎ
ʃɲɿɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐʏɹʃʆʉʐ͘
Ɂɲɷɿɲʏɻʌɸʀʏʉʖʙʌʉʃɲɽɲʌʊʃɲɿʃɲʏɳʄʄɻʄʉɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͘
ȱʄʄʉ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϲ͘ ȴɿɳʌʃɸɿɲ
ȸ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʉʑ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ͙͙͘͘͘͘͘;ɿɸͿ ʅɼʆɸʎ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ
ɲʌʖʀɺɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʎ ʉʌɿʍʏɿʃɼʎ ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɼʎ ʏʉʐ ʍʏʉ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲʏɻʎȴʌɳʍɻʎͨɁʏɲʆʏɳɷɸʎʏɻʎȳɸɿʏʉʆɿɳʎͩ͘


ϳ͘ ȿʉɿʋʉʀʊʌʉɿ͗
Ʉʄʉɿʉɿʊʌʉɿʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʉʑɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿʉʐʍɿʙɷɸɿʎ͘
ȸ ʋɲʌɲɴʀɲʍɻ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ʊʌʉʐ͕ ɲʋʉ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ʅɹʌʉʎ͕ ʋɲʌɹʖɸɿ ʏʉ ɷɿʃɲʀʘʅɲ
ʍʏʉɳʄʄʉʅɹʌʉʎʆɲʃɲʏɲɶɶɸʀʄɸɿʏʉʋɲʌʊʆɳʅɸʍɲʃɲɿɲɺɻʅʀʘʎ͕ɷɻʄʙʆʉʆʏɲʎʏɻʆʄʑʍɻ͕
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Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022
Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ
I

Αριθμ. 211180
(2)
Δημιουργία κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης
ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 86/2022 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αβδήρων σε παραλίες του Δήμου
Αβδήρων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» (Α’ 235).
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» (Α’ 50) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.
5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυννσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
6. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.
7. Toν ν. 4784/2021 «Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση
διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 40).
8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 6952/14-02-2011 κοινή
υπουργική απόφαση, των Υπουργών ΠΕΚΑ-Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Υποχρεώσεις και μέτρα
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση
εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών»
(Β’ 420).
9. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011).
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10. Την υπ’ αρ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας
έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
11. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (Α’ 47Α) καθώς και την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ 250 - ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή.
12. Τον ν. 4915/2022 (Α’ 63) και ειδικότερα το άρθρο 54
αυτού σύμφωνα με το οποίο οι Διευθύνσεις Αγροτικών
Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπάγονται
διοικητικά στις Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, οι οποίες μετονομάζονται σε
Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και
Αγροτικής Πολιτικής.
13. Την υπ’ αρ. 34012/25.05.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την ανανέωση της θητείας
του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ. (Υ.Ο.Δ.Δ 435).
14. Την παρ. 6.2.α, του άρθρου 64, του ν. 4954/2022,
σύμφωνα με την οποία: «2. α. Μέχρι τον διορισμό των
Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι Συντονιστές
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συνεχίζουν να ασκούν
τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, όπως αυτά ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος».
15. Το Κεφάλαιο ΣΤ’ της παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).
16. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 52907 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»,
(Β’2621/2009).
17. Την υπ’ αρ. οικ. 55771/10-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. με θέμα
«Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης, της Γενικής Δ/
νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
Α.Δ.Μ.Θ».
18. Το υπ’ αρ. 203451/24-08-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ.Μ/Θ με το οποίο μας ενημερώνει
για το νομότυπο στη διαδικασία έκδοσης της υπ’ αρ. 86/
21-07-2022 (ΑΔΑ: 60ΩΖΩ6Γ-3ΞΘ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων».
19. Την από Μάιο 2022 Τεχνική Μελέτη (Τεχνική έκθεση και από 23-06-2022 Τοπογραφικό Διάγραμμα Τ/1) με
θέμα: «Δημιουργία κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης
ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στο Δήμο Αβδήρων», που αφορά στη δημιουργία τεσσάρων (4) κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες
(Α.Μ.Ε.Α.) στην παραλία Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων, όπως συντάχθηκε, εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων.
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20. Την από 28-7-2021 Τεχνική Έκθεση με θέμα: «Υλοποίηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην παραλία του Αη
Γιάννη», όπως συντάχθηκε, εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων.
21. Την από Μάιος 2022 Τεχνική Μελέτη (Τεχνική έκθεση και από 21-07-2022 Τοπογραφικό Διάγραμμα Τ/1) με
θέμα: «Δημιουργία κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης
ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στο Δήμο Αβδήρων», που αφορά στη δημιουργία μίας (1) κοινόχρηστης
θέσης στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.)
στην παραλία Πόρτο Μόλος του Δήμου Αβδήρων, όπως
συντάχθηκε, εγκρίθηκε και θεωρήθηκε στις 21-07-2022
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων.
22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι
απαραίτητες προκειμένου με την υλοποίησή τους, να
συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής,
αποφασίζουμε:
Τη δημιουργία κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) σύμφωνα με την υπ’ αρ.
86/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων
σε παραλίες του Δήμου Αβδήρων ως εξής: στην παραλία
Μυρωδάτου τέσσερις (4) θέσεις (όπως περιγράφονται
στη σχετική μελέτη), στην παραλία Αη Γιάννη μία (1) θέση
στην είσοδο της ακτής και στην παραλία Πόρτο Μόλος
μία (1) θέση στο πάρκινγκ του αναψυκτήριου.
Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
της παρούσης υπάρχει στα ανωτέρω 19ο έως 22ο σχετικά, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Η έναρξή τους ορίζεται με την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, σηματοδοτών ή των
διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα). Αρμόδιος φορέας για
την σήμανση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας συντήρησης των υπό παρέμβαση περιοχών (οδών), σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2696/1999 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές
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και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011) και συγκεκριμένα εφαρμόζονται
οι διατάξεις για εργοτάξια μακράς διάρκεια σε αστικές
οδούς του τεύχους 7 των ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ.
2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
3. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Αβδήρων, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκειά τους να αξιολογεί
την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και
συντηρώντας τα σχετικά έργα.
4. Στις παραλίες έμπροσθεν του αναψυκτήριου “coco”
και Μάνδρας να τοποθετηθούν πινακίδες για στάθμευση ΑΜΕΑ δίπλα στους διαδρόμους της παραλίας για να
έχουν προτεραιότητα για στάθμευση τα άτομα με ειδικές
ανάγκες.
5. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
6. Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις μελέτες.
7. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
8. Ο Δήμος Αβδήρων είναι αρμόδιος για την υλοποίηση
του εν λόγω θέματος.
9. Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή
εκτέλεση και λειτουργία των ρυθμίσεων στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184).
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 9 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02049302109220008*

