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                  ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ: Ωξνιόγην Πξόγξακκα Εληαίνπ Σύπνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγωγείνπ 
 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνο 9, πεξίπησζε (εε) ηνπ λ. 

1566/1985, (ΦΔΚ 167, η.Α΄), «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 7, παξάγξαθνο 2 ηνπ λ. 2525/1997, (ΦΔΚ 188 η.Α΄), «Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε 

ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24, παξάγξαθνο 2, πεξίπησζε γ ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167, 

η.Α΄), «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73, παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε α ηνπ λ. 3518/2006, (ΦΔΚ 

272/2006 η.Α΄), «Αλαδηάξζξσζε ησλ θιάδσλ ηνπ Σακείνπ ζπληάμεσλ Μεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) θαη ξχζκηζε άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ λ. 2525/1997 (ΦΔΚ 188, η.Α΄) 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο 3, ηνπ λ. 3966/2011 (ΦΔΚ 118, η.Α΄) 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33, παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 4386/2016 (ΦΔΚ 83/2016 Α΄) κε ζέκα 

«Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12, παξάγξαθνο 7, ηνπ Ν.1566/1985 (Α΄ 167), ε νπνία 

πξνζηέζεθε κε  ην άξζξν 39 παξάγξαθνο 5 πεξίπησζε β΄ ηνπ Ν.4115/2013 (Α΄24).  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8,  παξάγξαθνο 1, ηνπ Π.Γ 200/1998, (ΦΔΚ 161, η. Α΄), 

«Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ». 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α΄). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114/2015) πεξί Αλαζχζηαζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κεηνλνκαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
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11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 73/2015 (ΦΔΚ116/2015) πεξί Γηνξηζκνχ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ. 

12. Σε κε αξηζκ πξση. 127187/Δ1/01-08-2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε  ζέκα: «Καζνξηζκφο 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε Νεπηαγσγεία». 

13. Σελ κε αξηζκ. 29/21-07-2016 πξάμε ηνπ Γ.. ηνπ ΙΔΠ. 

14. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. 128546/Β1/03-08-2016 

εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδφζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 

4270/2014 (ΦΔΚ 143, η. Α’), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

4337/2015 (ΦΔΚ 127/2015,  η. Α’).  

 

Απνθαζίδνπκε:  

 

Καζνξίδνπκε Εληαίν Σύπν Οινήκεξνπ Νεπηαγωγείνπ ζε όια ηα Νεπηαγωγεία ηεο ρώξαο θαη 

αλακνξθώλνπκε ην δηδαθηηθό ωξάξην θαη ωξνιόγην πξόγξακκά ηνπο ην νπνίν ζα 

εθαξκνζηεί από ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017 ωο εμήο: 

 

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΩΡΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
 

7:45 – 8:30  45΄ Πξφσξε ππνδνρή καζεηψλ/ηξησλ (πξναηξεηηθφ 
πξφγξακκα) 

08:20-8:30  Τπνδνρή καζεηψλ/ηξηψλ 
 

08:30-09:15 1ε δηδαθηηθή ψξα - 45' Διεχζεξν παηρλίδη - ελαζρφιεζε ζηα θέληξα κάζεζεο 
(γσληέο) 

09:15-10:00 2ε δηδαθηηθή ψξα - 45' Οξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηεξεπλήζεηο κε βάζε 
ην ΓΔΠΠ-ΑΠ, πξφγεπκα 

10:00 – 10:20 Δηάιεηκκα 

10:20-11:05 

 

3ε δηδαθηηθή ψξα - 45' Οξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηεξεπλήζεηο κε βάζε 
ην ΓΔΠΠ-ΑΠ  

11:05-11:50 4ε δηδαθηηθή ψξα - 45' Διεχζεξν παηρλίδη-ελαζρφιεζε ζηα θέληξα κάζεζεο, 
αλαηξνθνδφηεζε (γσληέο) 

11:50-12:10 Δηάιεηκκα 

12:10-12:50 5ε δηδαθηηθή ψξα - 40' Οξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηεξεπλήζεηο κε βάζε 
ην ΓΔΠΠ-ΑΠ- Αλαζηνραζκφο-  Αλαηξνθνδφηεζε-
Πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο εκέξαο  

12:50-13:00 Πξνεηνηκαζία γηα Απνρψξεζε 

13:00 Απνρώξεζε 
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΩΡΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
 

 
13:00-14:20 

1ε δηδαθηηθή ψξα νινήκεξνπ 
πξνγξάκκαηνο- 40΄ 

Πξνεηνηκαζία γεχκαηνο/γεχκα 

2ε δηδαθηηθή ψξα νινήκεξνπ 
πξνγξάκκαηνο-40΄ 

Υαιάξσζε/χπλνο/Διεχζεξν παηρλίδη-ελαζρφιεζε 
ζηα θέληξα κάζεζεο (γσληέο) 
 

14:20-15:00 3ε δηδαθηηθή ψξα νινήκεξνπ 
πξνγξάκκαηνο- 40΄ 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη δηεξεπλήζεηο κε βάζε ην 
ΓΔΠΠ-ΑΠ 

15:00-15:20 Δηάιεηκκα 
 

15:20-16:00 4ε δηδαθηηθή ψξα νινήκεξνπ 
πξνγξάκκαηνο- 40΄ 

Διεχζεξν θαη νξγαλσκέλν παηρλίδη, 
αλαηξνθνδφηεζε 

15:50- 16:00  Πξνεηνηκαζία γηα απνρψξεζε 

16:00 Απνρώξεζε 

 

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηωλ Νεπηαγωγείωλ πνπ ην ππνρξεωηηθό ηνπο πξόγξακκα πινπνηείηαη 

ην απόγεπκα (Απνγεπκαηηλή Λεηηνπξγία), ην ωξνιόγην πξόγξακκα δηακνξθώλεηαη ωο εμήο: 

 

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΩΡΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
 

14:00-14:10  Τπνδνρή καζεηψλ/ηξηψλ 
 

14:10-14:50 1ε δηδαθηηθή ψξα - 40' Διεχζεξν παηρλίδη - ελαζρφιεζε ζηα θέληξα κάζεζεο 
(γσληέο) 

14:50-15:30 2ε δηδαθηηθή ψξα - 40' Οξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηεξεπλήζεηο κε βάζε 
ην ΓΔΠΠ-ΑΠ  

15:30- 15:50 Δηάιεηκκα 

15:50-16:30 

 

3ε δηδαθηηθή ψξα - 40' Οξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηεξεπλήζεηο κε βάζε 
ην ΓΔΠΠ-ΑΠ  

16:30- 17:10 4ε δηδαθηηθή ψξα - 40' Διεχζεξν παηρλίδη-ελαζρφιεζε ζηα θέληξα κάζεζεο 
(γσληέο) 

17:10-17:50 5ε δηδαθηηθή ψξα - 40' Οξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηεξεπλήζεηο κε βάζε 
ην ΓΔΠΠ-ΑΠ - Αλαζηνραζκφο- Αλαηξνθνδφηεζε-
Πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο εκέξαο 

17:50-18:00 Πξνεηνηκαζία γηα Απνρψξεζε 

18:00 Απνρώξεζε 
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 Σν ππνρξεσηηθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο ζηνλ Δληαίν Σχπν Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ μεθηλά 

γηα φια ηα ηκήκαηα ζηηο 8:30 θαη εθηείλεηαη έσο ηηο 13:00 (είθνζη πέληε -25- δηδαθηηθέο 

ψξεο εβδνκαδηαίσο), ελψ ην πξναηξεηηθφ νινήκεξν πξφγξακκα εθηείλεηαη έσο ηηο 16:00. 

● Γχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη πξφσξε ππνδνρή, αλ ππάξρνπλ αηηήζεηο γνλέσλ, απφ 7:45- 8:30 

κφλν γηα ηνπο καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ην πξναηξεηηθφ νινήκεξν πξφγξακκα (13:00 -

16:00) Ο ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Πξφσξεο Τπνδνρήο είλαη ηα 5 

λήπηα θαη πξνλήπηα. 

● Σν Δβδνκαδηαίν Ωξνιφγην Πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο (ΔΩΠΓ) ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ απφ ηνλ/ηελ Γ/ληή-Γ/ληξηα, 

Πξντζηακέλν/κέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη 

ηνλ/ηε ρνιηθφ/ε χκβνπιν. Σν ΔΩΠΓ βαζίδεηαη ζε παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη ζην πιαίζην 

απηφ αμηνπνηείηαη ην ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη δηδαθηηθέο 

ψξεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα. ηε ζπλέρεηα ην Δβδνκαδηαίν 

Ωξνιφγην Πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο ππνβάιιεηαη ζε ηξία αληίγξαθα ζηνλ/ζηελ αξκφδην/α 

ρνιηθφ/ε χκβνπιν γηα ζεψξεζε, ν νπνίνο επηζηξέθεη έλα ζεσξεκέλν αληίγξαθν ζην 

ζρνιείν θαη έλα ζηέιλεη γηα ελεκέξσζε ζηνλ/ζηελ νηθείν/α Γηεπζπληή/ληξηα Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ α) επηζπλάπηεηαη ζην 

Δβδνκαδηαίν Ωξνιφγην Πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο ηνπ ρνιείνπ θαη β) αλαξηάηαη ζε 

εκθαλέο ζεκείν ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ θάζε λεπηαγσγείνπ ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα   

κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ηνπο/ηηο λεπηαγσγνχο, χζηεξα απφ ζπλεξγαζία κε 

ηνλ/ηε ρνιηθφ/ή χκβνπιν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. 

● Καηά ηε ζχληαμε ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ζε θακία πεξίπησζε, δελ παξαβηάδεηαη 

ην εξγαζηαθφ θαη δηδαθηηθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην νπνίν νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

● Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απαξαίηεην λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηαζεκαηηθνχ 

Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Α.Π..) γηα ην Νεπηαγσγείν θαζψο θαη ηελ πνιπκνξθία θαη 

αλνκνηνγέλεηα θάζε ηάμεο λεπηαγσγείνπ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ 

ΓΔΠΠ-ΑΠ αλαπηχζζνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηε κνξθή ρεδίνπ Δξγαζίαο (project), ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ή 

δηαζεκαηηθψλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν παηρλίδη (ειεχζεξν ή νξγαλσκέλν) 

θαηέρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο σο θπξίαξρν κέζν αλάπηπμεο, 

κάζεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ. 
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● Με απφθαζε θαη ζρεηηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ νξίδνληαη ν/νη 

εθπαηδεπηηθφο/νί πνπ δηδάζθνπλ ζην ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα θαη ν/νη εθπαηδεπηηθφο/νί 

πνπ δηδάζθνπλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηελ νξηζηηθή ιχζε 

δίλεη ν/ε ρνιηθφο/ή χκβνπινο. Σν Σκήκα Πξφσξεο Τπνδνρήο καζεηψλ αλαιακβάλεη 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ζην ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζην 

ππνρξεσηηθφ θαη ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα, θνηλνπνηείηαη: α) ζηνλ/ζηελ νηθείν/α 

ρνιηθφ/ή χκβνπιν, β) ζηνλ/ζηελ νηθείν/α Γηεπζπληή/ληξηα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

γ) επηζπλάπηεηαη ζην Δβδνκαδηαίν Ωξνιφγην Πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο Οινήκεξνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη δ) αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

● ε φια ηα Δληαίνπ Σχπνπ Οινήκεξα Νεπηαγσγεία είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη 

Οινήκεξν Πξφγξακκα κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

1. ηα 1/ζέζηα Νεπηαγσγεία  ν ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη 5 θνηηψληεο καζεηέο (λήπηα/ πξνλήπηα).  

2. ηα 2/ζέζηα Νεπηαγσγεία  ν ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη 10 θνηηψληεο καζεηέο (λήπηα- πξνλήπηα).  

3. ηα 3/ζέζηα θαη άλσ Νεπηαγσγεία ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 14 θνηηψληεο καζεηέο (λήπηα/ πξνλήπηα).  

Όηαλ ν αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα είλαη ρακειφηεξνο 

ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ ηφηε αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο κε 

Απφθαζε ηνπ/ηεο Πεξηθεξεηαθνχ/θήο Γηεπζπληή/ληξηαο Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ 

αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ/ηεο νηθείνπ/αο ρνιηθνχ/θήο πκβνχινπ θαη ηνπ/ηεο 

Γηεπζπληή/ληξηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Δληφο ηνπ πξψηνπ πελζεκέξνπ θάζε κήλα, κε επζχλε ηνπ/ηεο Γ/ληή-Γ/ληξηαο, 

Πξντζηακέλνπ/κέλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπληάζζεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηελ νηθεία 

Γηεχζπλζε αλαιπηηθή θαηάζηαζε θνηηψλησλ καζεηψλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα θαη ζην 

Σκήκα Πξφσξεο Τπνδνρήο καζεηψλ/ηξηψλ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ/ζηελ νηθείν/α 

ρνιηθφ/ή χκβνπιν.  

 Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ (Π.Τ..Π.Δ.) είλαη δπλαηφ λα 

ηξνπνπνηείηαη ε ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε 

ρξνληθή δηάξθεηά ηνπο. 

● Με εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ δχλαηαη λα 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη παηδαγσγηθήο θχζεο, ιεηηνπξγίαο, θηι. ησλ 

Νεπηαγσγείσλ πνπ αθνξνχλ ζην Ωξνιφγην Πξφγξακκα. 
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Απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο Τ.Α ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο παχεη λα ηζρχεη 

θάζε άιιε δηάηαμε αληίζεηε κε φζα αλαθέξνληαη ζε απηή. 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

                                                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟ 

 

 

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ  


