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ΘΕΜΑ: Ενέςαρη ςηπ απϊ 04-07-2016 ποξρτσγήπ ςξσ Α.Λαςρίμξγλξσ καςά ςηπ σπ’ αοιθμ. 174/2016 

απϊταρηπ ςξσ  Αμςιδημάουξσ Δξνάςξσ ρυεςικά με ςημ «Αμάθερη παοάλληλχμ καθηκϊμςχμ». 
 
  

Απόταρη 
Ο Γεμικόπ Γοαμμαςέαπ Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ 

Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ 
   Έυξμςαπ σπϊφη: 
1. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/ς.Α΄/2006) «Κόδικαπ Δήμχμ και Κξιμξςήςχμ». 
2. Τιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 35 ςξσ Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/ς.Α΄/28-06-2007) «Κϋοχρη ςξσ Κόδικα 

Καςάρςαρηπ Δημξςικόμ και Κξιμξςικόμ Υπαλλήλχμ» 
3. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ς.Α΄/2010) «Νέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και 

ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ – Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ». 
4. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ.142/2010(ΦΕΚ235/ς.Α΄/2010) «Οογαμιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ». 
5. Τξμ Οογαμιρμϊ Ερχςεοικήπ Υπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ Δξνάςξσ (ΦΕΚ 2254/Τβ΄/11-09-2013). 
6. Τημ απϊ 04-07-2016 ποξρτσγή ςξσ Αθαμάριξσ Λαςρίμξγλξσ καςά ςηπ σπ’ αοιθμ. 174/2016 

απϊταρηπ ςξσ Αμςιδημάουξσ Δξνάςξσ (Χ.Ζεκεοίδη) ρυεςικά με ςημ «Αμάθερη παοάλληλχμ 
καθηκϊμςχμ». 

7. Τημ σπ’ αοιθμ. 7666/11/07-02-2007 εγκϋκλιξ ςξσ Υπξσογείξσ Ερχςεοικόμ, ρϋμτχμα με ςημ 
ξπξία: « … ρςημ πεοίπςχρη σπξβξλήπ ποξρτσγήπ ξ έλεγυξπ ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα ςηπ ξικείαπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ ατξοά καςαουήμ ςξ παοαδεκςϊ ασςήπ και ρςη ρσμέυεια ςξ βάριμξ. 
Ετϊρξμ κοιθεί ϊςι η ποξρτσγή είμαι παοαδεκςή, ςϊςε ελέγυεςαι ςξ βάριμξ ασςήπ, διατξοεςικά 
απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Ποξωπξθέρειπ ςξσ παοαδεκςξϋ ςηπ ποξρτσγήπ είμαι: (i) ςξ έμμξμξ 
ρσμτέοξμ ςξσ ποξρτεϋγξμςξπ, (ii) η ποξθερμία και (iii) η τϋρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ: Για 
μα είμαι παοαδεκςή η ποξρτσγή, ποέπει η ποξρβαλλϊμεμη ποάνη μα έυει εκςελερςϊ υαοακςήοα. 
Ασςϊ ρημαίμει ϊςι η οϋθμιρη πξσ θερπίζεςαι με ασςή είμαι σπξυοεχςική, εκςϊπ αμ οηςά ποξκϋπςει 
ϊςι είμαι δσμηςική. Δεμ έυξσμ εκςελερςϊ υαοακςήοα, και άοα ποξρβάλλξμςαι απαοάδεκςα, ξι 

αμακξιμόρειπ, ξι γμώμεπ, ςα ποακςικά ξοκχμξρίαπ, εγκϋκλιξι ςξσ ΟΤΑ κλπ. … «Ο Γεμικϊπ 
Γοαμμαςέαπ ενεςάζει μϊμξ ςξσπ λϊγξσπ πξσ ποξβάλλξμςαι με ςημ ποξρτσγή και δεμ εοεσμά και 
άλλξσπ λϊγξσπ ακσοϊςηςαπ ςηπ ποάνηπ, ξι ξπξίξι δεμ ποξβάλλξμςαι απϊ ςξμ ποξρτεϋγξμςα». 

8. Επειδή ρϋμτχμα με ςημ πάγια μξμξλξγία ςξσ Σσμβξσλίξσ ςηπ Επικοαςείαπ ςξ έμμξμξ ρσμτέοξμ 
ποέπει μα είμαι: α) ποξρχπικϊ, δηλαδή μα σπάουει ειδικϊπ δερμϊπ ςξσ ποξρτεϋγξμςξπ με ςημ 
ποξρβαλλϊμεμη ποάνη, η ξπξία θίγει ρσγκεκοιμέμη μξμική ή ποαγμαςική καςάρςαρη πξσ ςξμ 
ατξοά, β) άμερξ, δηλαδή ςημ βλάβη μα στίρςαςαι ξ ίδιξπ ξ ποξρτεϋγχμ και ϊυι άλλξ ποϊρχπξ, 
με ςξ ξπξίξ ασςϊπ ρσμδέεςαι με ξοιρμέμη ρυέρη και γ) εμερςώπ, δηλαδή μα στίρςαςαι ρσγυοϊμχπ 
καςά ςξ υοϊμξ λήφηπ ςηπ απϊταρηπ απϊ ςξμ ΟΤΑ, καςά ςξ υοϊμξ άρκηρηπ ςηπ ποξρτσγήπ και 
καςά ςξ υοόμξ ενέςαρηπ ςηπ ποξρτσγήπ. Τέλξπ ςξμίζεςαι ϊςι η ποξρτσγή είμαι απαοάδεκςη, 
εάμ ςξ ρσμτέοξμ είμαι μελλξμςικϊ και αβέβαιξ ή παοαυχοημέμξ ή αϊοιρςξ ή απλόπ 
ποξρδξκόμεμξ. Η βλάβη πξσ απξδίδεςαι ρςημ ποάνη, ποέπει μα έυει επέλθει ή αμ είμαι λξγικά 
αμαπϊτεσκςη. 
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9. Επειδή ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία, η εκ ςξσ μϊμξσ απαίςηρη για ςημ αιςιξλξγία ςηπ 
διξικηςικήπ ποάνηπ πηγάζει απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 17 ςξσ Κόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ 
(Ν. 2690/1999) «1. Η αςξμική διξικηςική ποάνη ποέπει μα πεοιέυει αιςιξλξγία, η ξπξία μα 
πεοιλαμβάμει ςη διαπίρςχρη ςηπ ρσμδοξμήπ ςχμ καςά μϊμξ ποξωπξθέρεχμ για ςημ έκδξρή ςηπ. 2. 
Η αιςιξλξγία ποέπει μα είμαι ρατήπ, ειδική, επαοκήπ και μα ποξκϋπςει απϊ ςα ρςξιυεία ςξσ 
τακέλξσ, εκςϊπ αμ ποξβλέπεςαι οηςόπ ρςξ μϊμξ ϊςι ποέπει μα πεοιέυεςαι ρςξ ρόμα ςηπ ποάνηπ». 
Αιςιξλξγία είμαι, γεμικά η αματξοά ςχμ καμϊμχμ δικαίξσ πξσ οσθμίζξσμ ςημ έκδξρη ςηπ 
διξικηςικήπ ποάνηπ και ςηπ εομημείαπ ςξσπ, ςηπ διαπίρςχρηπ ϊςι ρσμςοέυξσμ ξι ποαγμαςικέπ και 
μξμικέπ καςαρςάρειπ εμϊφει ςχμ ξπξίχμ επιβάλλεςαι ή επιςοέπεςαι η έκδξρη ςηπ ποάνηπ κας’ 
εταομξγή ςχμ καμϊμχμ ασςόμ, ςημ εκςίμηρη ςχμ ρυεςικόμ ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ, καθόπ 
και ςχμ ρκέφεχμ ςξσ διξικηςικξϋ ξογάμξσ πξσ ξδήγηραμ ρςημ έκδξρη ή ςημ παοάλειφη έκδξρηπ 
ςηπ διξικηςικήπ ποάνηπ. 

10. Σςημ ποξκειμέμη πεοίπςχρη με σπ’ αοιθμ. 174/2016 απϊταρή ςξσ ξ Αμςιδήμαουξπ Δξνάςξσ 
αμαθέςει ρςξμ ποξψρςάμεμξ ςηπ Διεϋθσμρηπ Πεοιβάλλξμςξπ ςξσ Δήμξσ Δξνάςξσ κλάδξσ ΠΕ 
Πξλιςικόμ Μηυαμικόμ, για μία μέοα (4-7-2016) ςα παοάλληλα καθήκξμςα ςηπ ρσλλξγήπ και 
απξκξμιδήπ απξοοιμμάςχμ καςά παοάβαρη ςωμ διαςάνεωμ ςξσ άοθοξσ 35 ςξσ Ν.3584/2007: 

«1. Ο ςπάλληλορ εκηελεί ηα καθήκονηα ηος κλάδος για ηον οποίο πποζλήθθηκε. 2. Σε 

πεπιπηώζειρ επιηακηικήρ και επείγοςζαρ ςπηπεζιακήρ ανάγκηρ πος δεν μποπεί να 

καλςθθεί με άλλον ηπόπο, επιηπέπεηαι να αναηίθενηαι ζηον ςπάλληλο ζςναθή 

καθήκονηα άλλος κλάδος. Σε όμοιερ πεπιπηώζειρ επιηπέπεηαι να αναηίθενηαι ζηον 

ςπάλληλο επγαζίερ ζςναθείρ με ηον κλάδο ή ηα καθήκονηά ηος ή για ηιρ οποίερ έσει 

ηην απαιηούμενη εμπειπία ή ειδίκεςζη. 3. Η καηά ηην πποηγούμενη παπάγπαθο 

ανάθεζη επιηπέπεηαι για σπονικό διάζηημα έωρ δύο (2) μηνών με αιηιολογημένη 

απόθαζη ηος απμόδιος για διοπιζμό οπγάνος. Παπάηαζη ηος ανωηέπω σπονικού 

διαζηήμαηορ έωρ έξι (6) μήνερ ακόμη επιηπέπεηαι μεηά από αιηιολογημένη απόθαζη ηος 
Υπηπεζιακού Σςμβοςλίος» και του άρθρου 18 «Αομξδιόςηςεπ Ποξϊρςαμέμωμ» του 
Οογαμιρμξύ Ερωςεοικήπ Τπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ Δξνάςξσ, ςξ ξπξίξ ποξβλέπει: «Ο Ποξψρςάμεμξπ 
μιαπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ (Διεϋθσμ ρηπ, Τμήμαςξπ, Ασςξςελξϋπ Τμήμαςξπ ή Ασςξςελξϋπ Γοατείξσ) 
εσθϋμεςαι έμαμςι ςξσ αμέρχπ σπεοκείμεμξσ διξικηςικξϋ επιπέδξσ για ςημ απξςελερμαςική και 
απξδξςική εκςέλερη ςχμ λειςξσογιόμ ςηπ εμϊςηςαπ ποξγοαμμαςίζξμςαπ, ξογαμόμξμςαπ, 
ρσμςξμίζξμςαπ και ελέγυξμςαπ ςιπ επί μέοξσπ δοαρςηοιϊςηςεπ, έςρι όρςε μα εκπληοόμξμςαι ξι 
πεοιξδικξί ρςϊυξι ςξσ Δήμξσ με βάρη ςα αμςίρςξιυα ποξγοάμμαςα δοάρηπ. Ειδικϊςεοα ξ 
ποξψρςάμεμξπ ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ: 1) Διαςσπόμει ρε ρσμεογαρία με ςξ ιεοαουικά αμόςεοξ 
διξικηςικϊ επίπεδξ και ςξ Γοατείξ Ποξγοαμμαςιρμξϋ, ςξσπ ρςϊυξσπ και ςα ποξγοάμμαςα δοάρηπ 
ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ καθόπ και ςξσπ αμςίρςξιυξσπ ποξωπξλξγιρμξϋπ, ρε ρσμεογαρία με ςιπ 
Οικξμξμικέπ Υπηοερίεπ. 2) Φοξμςίζει για ςημ σλξπξίηρη ςχμ καςά πεοίπςχρη απξτάρεχμ ςχμ 
ιεοαουικά αμχςέοχμ διξικηςικόμ επιπέδχμ. 3) Υπξγοάτει ςα ρυεςικά έγγοατα για ςιπ απξτάρειπ 
πξσ απξκεμςοόμξμςαι ρςξμ σπηοεριακϊ μηυαμιρμϊ μεςά απϊ ενξσριξδϊςηρη ςξσ Δημάουξσ. 4) 
Μεοιμμά για ςημ ρςελέυχρη, ςημ ξογάμχρη, ςξμ ρσμςξμιρμϊ και ςξμ έλεγυξ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ 
ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ με ςοϊπξ όρςε μα σλξπξιξϋμςαι απξςελερμαςικά ςα ποξγοάμμαςα 
δοάρηπ και ξι καςά πεοίπςχρη απξτάρειπ ή εμςξλέπ. 5) Μεοιμμά για ςη βελςίχρη ςηπ 
απξςελερμαςικϊςηςαπ ςηπ δοάρηπ ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ, ςη βελςίχρη ςηπ απϊδξρηπ ςξσ 
αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ και ςχμ ςευμικόμ μέρχμ, ςημ καλϋςεοη ενσπηοέςηρη ςξσ δημϊςη και ςημ 
καλϋςεοη αμςαπϊκοιρη ςηπ εμϊςηςαπ ρςιπ ςξπικέπ αμάγκεπ. 6) Επξπςεϋει, ανιξλξγεί και καςεσθϋμει 
ςξ ποξρχπικϊ ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ, μεοιμμόμςαπ για ςημ αμάπςσνη και επιμϊοτχρή ςξσ, ςη 
βελςίχρη ςχμ ρσμθηκόμ εογαρίαπ και ςη διαςήοηρη αομξμικόμ εογαριακόμ ρυέρεχμ. 7) 
Εςξιμάζει ςξσπ πεοιξδικξϋπ απξλξγιρμξϋπ ςχμ ποξγοαμμάςχμ δοάρειπ ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ 
και ςξσπ αμςίρςξιυξσπ ξικξμξμικξϋπ απξλξγιρμξϋπ ρε ρσμεογαρία με ςιπ ξικξμξμικέπ σπηοερίεπ. 8) 
Παοαλαμβάμει ςημ αλληλξγοατία πξσ ρυεςίζεςαι με ςιπ αομξδιϊςηςεπ ςηπ διξικηςικήπ μξμάδαπ ςξσ, 
ςημ υαοακςηοίζει και ςημ διαμέμει ρςιπ αομϊδιεπ σπηοεριακέπ μξμάδεπ ή σπαλλήλξσπ παοέυξμςαπ 
ςιπ αμαγκαίεπ ξδηγίεπ για ςιπ εμέογειεπ πξσ ποέπει μα γίμξσμ. 9) Ειρηγείςαι για θέμαςα 
αομξδιϊςηςαπ ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ ποξπ ςξμ ποξψρςάμεμξ ςξσ αμόςεοξσ ιεοαουικά επιπέδξσ 
και ςα αομϊδια πξλιςικά ϊογαμα και παοίρςαςαι, ετϊρξμ απαιςηθεί, ρςιπ ρσμεδοιάρειπ ρσλλξγικόμ 
ξογάμχμ και επιςοξπόμ. 10) Έυει ςξ δικαίχμα ςοξπξπξίηρηπ ή απϊοοιφηπ ςχμ σπηοεριακόμ 
ειρηγήρεχμ ςχμ καςόςεοχμ ιεοαουικά επιπέδχμ με εμσπϊγοατη πάμςξςε ρημείχρη ςξσ ρςα 
ρυεςικά έγγοατα και παοάλληλη σπξυοέχρη έγκαιοηπ και αιςιξλξγημέμηπ εμημέοχρηπ ςξσ 
αμόςεοξσ ιεοαουικά επιπέδξσ. 11) Έυει ςημ εσθϋμη ελέγυξσ και θεόοηρηπ ϊλχμ ςχμ εγγοάτχμ 
ςχμ σπαλλήλχμ ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ πξσ επξπςεϋει. 12) Δέυεςαι ςξσπ πξλίςεπ και παοέυει ςιπ 
αμαγκαίεπ διεσκοιμήρειπ ρε πεοιπςόρειπ παοαπϊμχμ και διατξοόμ ρυεςικόμ με ςιπ σπηοερίεπ πξσ 
επξπςεϋει. Ειρηγείςαι ρσρςήμαςα εμημέοχρηπ ςχμ δημξςόμ ρυεςικά με ςιπ ποξρτεοϊμεμεπ 
σπηοερίεπ, ςα δικαιόμαςα και ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ έμαμςι ςξσ Δήμξσ. 13) Σσμεογάζεςαι με 
ποξψρςαμέμξσπ άλλχμ διξικηςικόμ εμξςήςχμ ςξσ Δήμξσ ή ςχμ μξμικόμ ποξρόπχμ ςξσ για ςξμ 
ρσμςξμιρμϊ και ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ λειςξσογιόμ ςξσ Δήμξσ. 14) Σσμεογάζεςαι με τξοείπ εκςϊπ 
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Δήμξσ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςιπ λειςξσογίεπ ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ. 15) Είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ 
μξμιμϊςηςα ςχμ εμεογειόμ ςηπ διξικηςικήπ μξμάδαπ ςξσ. 16) Παοακξλξσθεί ςη μξμξθερία, ςιπ 
ενελίνειπ ςηπ επιρςήμηπ και ςευμξλξγίαπ και ςιπ ενελίνειπ ρςξμ ςξπικϊ, ελλημικϊ και διεθμέπ 
πεοιβάλλξμ, πξσ έυξσμ ρυέρη με ςιπ λειςξσογίεπ ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ. Εμημεοόμει ςξ 
ποξρχπικϊ και μεοιμμά για ςημ ςήοηρη ςχμ μξμικόμ διαςάνεχμ, ςημ εταομξγή καιμξςξμιόμ και 
ςημ ποξραομξγή ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ διξικηςικήπ εμϊςηςαπ ρςιπ ενελίνειπ ςξσ ενχςεοικξϋ 
πεοιβάλλξμςξπ». Επίρηπ ρςξ άοθοξ 35 ςξσ Ν.3584/2007 γίμεςαι αματξοά μϊμξ ρε σπαλλήλξσπ, 
εμό για ςιπ αομξδιϊςηςεπ ςχμ ποξψρςαμέμχμ ιρυϋξσμ ειδικϊςεοεπ διαςάνειπ (άοθοα 72, 73, 100). 

11. Επειδή ρϋμτχμα με ςημ μξμξλξγία, η αμάθερη επιμέοξσπ καθηκϊμςχμ ρε σπάλληλξ είμαι 
ρσμάοςηρη ςχμ ποξρϊμςχμ ςξσ, ςσπικόμ και ξσριαρςικόμ, ρσμτόμχπ ποξπ ςιπ ρσμςαγμαςικέπ 
αουέπ ςηπ ιρϊςηςαπ και ςηπ ανιξκοαςίαπ πξσ διέπξσμ ςημ ξογάμχρη ςηπ δημϊριαπ διξίκηρηπ (ποβ. 
ΣςΕ Ποακς. Επεν. 233/2010, 48/2006) και εμϊφει ςηπ αμάγκηπ ξοθξλξγικήπ ξογαμόρεχπ και 
καςαμξμήπ ςξσ ποξρχπικξϋ ρςιπ διάτξοεπ σπηοερίεπ, όρςε μα επιςελεί απξςελερμαςικϊςεοα ςξ 
έογξ ςξσ, για ςημ μϊμιμη αμάθερη καθηκϊμςχμ ρε ρσγκεκοιμέμξ σπάλληλξ, θα ποέπει ςξϋςξπ μα 
καςέυει αμάλξγη σπηοεριακή θέρη (ποβ. Ελ. Σσμ. Πο. Ι ςμ. 13/2011, 123/2005, 87/2004). Υπϊ ςξ 
ποίρμα ασςϊ δεμ είμαι δσμαςή η αμάθερη καθηκϊμςχμ ρσλλξγήπ και απξκξμιδήπ απξοοιμμάςχμ 
ρε Ποξψρςάμεμξ Διεϋθσμρηπ, διϊςι ςα καθήκξμςα ςξσ Ποξψρςαμέμξσ Διεϋθσμρηπ διατξοξπξιξϋμςαι 
πξιξςικόπ εμ ρυέρη ποξπ ςα καθήκξμςα ςχμ λξιπόμ σπαλλήλχμ. 

12. Επειδή ρε κάθε πεοίπςχρη η ποξρβαλλϊμεμη απϊταρη είμαι πλήοχπ αμαιςιξλϊγηςη υχοίπ μα 
διεσκοιμίζει ςξμ λϊγξ πξσ δεμ μπξοξϋρε μα καλστθεί με άλλξμ ςοϊπξ η ρυεςική αμάθερη 
καθηκϊμςχμ, δεδξμέμξσ ϊςι ρςξ Δήμξ Δξνάςξσ σπηοεςξϋμ εβδξμήμςα πέμςε (75) σπάλληλξι εκ 
ςχμ ξπξίχμ δόδεκα (12) μϊμιμξι σπάλληλξι κλάδξσ ΥΕ και δεκαπέμςε (15) σπάλληλξι ΙΔΑΧ. 

κλάδξσ ΥΕ. 
13. Τημ σπ’ αοιθμ. 4/2015 Ποάνη ςξσ Υπξσογικξϋ Σσμβξσλίξσ (ΦΕΚ 24/ς.Α΄/6-2-2015), ρυεςικά με 

ςημ «Απξδξυή παοαιςήρεχμ ςχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ςηπ 
Χόοαπ».    

 
Απξταρίζξσμε 

  Απξδευόμαρςε ςημ απϊ 4-07-2016 εμποϊθερμη ποξρτσγή ςξσ Αθαμάριξσ Λαςρίμξγλξσ καςά ςηπ 
σπ’ αοιθμ. 174/2016 απϊταρηπ ςξσ Αμςιδημάουξσ Δξνάςξσ ρυεςικά με ςημ «Αμάθερη παοάλληλχμ 
καθηκϊμςχμ», για ςξσπ λϊγξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ ρκεπςικϊ ςηπ παοξϋραπ. 
  Ακσοώμξσμε ςημ σπ’ αοιθμ. 174/2016 απϊταρη ςξσ Αμςιδημάουξσ Δξνάςξσ ρυεςικά με ςημ 
«Αμάθερη παοάλληλχμ καθηκϊμςχμ», για ςξσπ λϊγξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ ρκεπςικϊ ςηπ 
παοξϋραπ.  
   Η παοξϋρα απϊταρη μπξοεί μα ποξρβληθεί, απϊ ξπξιξμδήπξςε έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ, 
ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 151 ςξσ Ν.3463/2006 εμόπιξμ ςηπ Ειδική Επιςοξπή ςξσ 
άοθοξσ 152 ςξσ ιδίξσ μϊμξσ πξσ εδοεϋει ρςημ ξδϊ Παοαρίξσ 4 – 69100 Κξμξςημή, ρε ρσμδσαρμϊ 
με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 238 ςξσ Ν.3852/2010, εμςϊπ ποξθερμίαπ εμϊπ (1) μημϊπ απϊ ςημ 
έκδξρη ή ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ή ατϊςξσ έλαβε γμόρη ασςήπ. 
 
 
 

Ο Αρκόμ Καθήκξμςα 
Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ 
 

 
   Δο. Νικήςαπ Φοαγκιρκάκηπ 

ΑΔΑ: 73Λ3ΟΡ1Υ-Χ15
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