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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ αφορά στο έργο: «Ανακατασκευή – αναπαλαίωση 
παραδοσιακού δημοτικού σχολείου και μετατροπή του σε νέο δημαρχιακό μέγαρο στη Σίνδο»,  στο 
Ο.Τ. 65Α, ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση 
ΑµεΑ / εμποδιζόμενων ατόμων, σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, 
όπου υπάρχουν υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά (πχ. πέργκολες, υπαίθρια καθιστικά, κ.λπ.),         
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για όλους». 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
Ορισμοί 
 

Άτομα με Αναπηρία είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες,               
αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω. 
Εμποδιζόμενα άτομα είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και τα άτομα με μειωμένες                   
ικανότητες δηλαδή τα άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, οι έγκυες, τα προεφηβικά άτομα, τα 
άτομα με ασυνήθεις σωματικές διαστάσεις, οι εθισμένοι σε βλαβερές ουσίες, όσοι χρησιμοποιούν 
ή οδηγούν οιουδήποτε τύπου αμαξίδιο, όσοι μεταφέρουν βάρη κλπ. 
 

Κανονισμοί, οδηγίες, πρότυπα που χρησιμοποιούνται 
 

Κατά τη μελέτη προσβασιμότητας για την ανακατασκευή – αναπαλαίωση του παραδοσιακού 
δημοτικού σχολείου, λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές του ΝΟΚ, Κτιριοδοµικού Κανονισμού, 
ΦΕΚ 2621 Β΄31-12-2009, της Απόφασης 52907/2009 και των διευκρινίσεων αυτών (Εγκύκλιος 3 µε 
Α.Π οικ.13612/24.3.2011 και Εγκύκλιος 7 µε Α.Π 9180/10.6.2010), οι επικουρικές αυτών οι οδηγίες 
σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του ΥΠΕΚΑ και η Απόφαση Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/65826/699 
Ηµ/νία: 07/07/2020, ο Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ ‘’Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες’’, Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ ‘’ΝΟΚ’’ και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ,                                       
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 ‘’Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία – απαιτήσεις και συστάσεις’’,                             
Ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ ‘’Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις’’, Αριθ. 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 138 Β’ ‘’Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης‘’. 

 
Δυνατότητα κίνησης – προσπέλασης   
 
Σημαντικός παράγοντας στην προσπέλαση και χρήση του δομημένου περιβάλλοντος από                     
εμποδιζόμενα άτομα και κατ' επέκταση από όλους, είναι η ασφάλεια που παρέχεται τόσο από τον 
σχεδιασμό όσο και από τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τον τρόπο κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα:  
 

 Η κλίση σε σχέση µε την απόσταση του διαμορφωμένου δαπέδου, αποτελούν βασική               
προϋπόθεση για την αυτόνομη διακίνηση των ατόμων µε αναπηρίες και των εμποδιζόμενων 
ατόμων γενικότερα.  
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 Η ολισθηρότητα του δαπέδου, σε συνάρτηση µε την υφή του υλικού όσο και µε το ανάγλυφο 
της επιφάνειάς του, είναι μια άλλη παράμετρος της δυνατότητας κίνησης που πρέπει να               
εξετάζεται σοβαρά.  

 Απαραίτητος είναι επίσης ο σωστός σχεδιασμός των δαπέδων µε αποφυγή των σημείων               
εκτροπής του αναπηρικού αµαξιδίου, αλλά και των άλλων βοηθημάτων (πατερίτσες,                
περπατίστρες κ.λπ.), ή της πρόσκρουσής τους σε εμπόδια.  

 Εξίσου αναγκαία είναι η αποφυγή αρμών διαμόρφωσης δαπέδου σε τέτοιο μέγεθος που να 
δημιουργεί κραδασμούς στην κίνηση των αµαξιδίων ή ανατροπές κατά το βάδισμα των                 
εμποδιζόμενων γενικά ατόμων.  

 Η διαστασιολόγηση των σημείων εισόδου - εξόδου είναι αυτή που καθορίζει την ακτίνα            
αυτόνομης διακίνησης και το μέγεθος δραστηριοποίησης των εμποδιζόμενων ατόμων,              
χαρακτηρίζοντας προσπελάσιμο ή µη κάποιο χώρο. Επομένως είναι απαραίτητος ο σωστός  
σχεδιασμός των σημείων εισόδου - εξόδου ώστε αυτά να εξυπηρετούν όλους τους χρήστες του 
δομημένου περιβάλλοντος.  

 Επιβάλλεται να κατασκευάζονται προσπελάσιμα, οριζοντίως και κατακορύφως, όλα τα επίπεδα, 
σε όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από κοινό, όπου ένα εμποδιζόμενο άτομο μπορεί να 
φθάσει είτε ως επισκέπτης είτε ως εργαζόμενος. Τα κτίρια κατοικίας πρέπει να                                  
κατασκευάζονται προσαρμόσιμα ή προκειμένου για υφιστάμενα να μετατρέπονται σε            
προσπελάσιμα από εμποδιζόμενο άτομο, εφόσον αυτό κατοικεί εκεί.  
Είσοδοι σχεδόν συνεπίπεδες µε τον περιβάλλοντα χώρο ή σε αντίθετη περίπτωση συνδεόμενες 
µε αυτόν µε κεκλιμένα επίπεδα κλίσης μέχρι 5% και πλάτους τουλάχιστον 1,30µ και σε σύνδεση 
πάντα µε την στάθμη του ανελκυστήρα, θύρες µε επάλληλα φύλλα συρόμενα και θύρες µε 
πλάτος τουλάχιστον 90εκ - από κάσα σε κάσα – φέρουσες, διαφανή φεγγίτη που διευκολύνει 
τον έλεγχο της κίνησης πίσω από την θύρα, κατάλληλες χειρολαβές, ανεμοφράκτες και           
πλατύσκαλα µε τουλάχιστον 1,50µ μεταξύ θύρας και απέναντι επιφάνειας, διακόπτες κλήσεως 
τοποθετημένοι σε ζώνη υψών μεταξύ 90 και 120εκ και ένα τουλάχιστον WC ειδικά                        
διαμορφωμένο για την εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων ατόμων, αποτελούν βασικές            
προϋποθέσεις για την προσπελασιµότητα οποιουδήποτε κτιρίου από ένα εμποδιζόμενο άτομο. 

 

Πρόσβαση στην κεντρική είσοδο του κτιρίου  
 
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα της κεντρικής εισόδου κτιρίων από τα άτομα µε 
αναπηρίες, αλλά και όλα τα εμποδιζόμενα γενικά άτομα, θα πρέπει: 
H προσπέλαση από το οδόστρωμα στο πεζοδρόμιο να γίνεται στο ίδιο επίπεδο, µε την κατασκευή 
"σκάφης", πλάτους 1,50µ τουλάχιστον και κλίσης 5%, της οποίας η αρχή και το τέλος θα είναι 
χαρακτηρισμένα µε λωρίδα επισήμανσης.  
Ειδικές υπαίθριες θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων των ατόμων µε αναπηρίες διαμορφωμένες 
και σημασµένες ανάλογα να προβλέπονται κοντά στην είσοδο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 
50µ. Για την στάθμευση των αυτοκινήτων των ατόμων µε αναπηρίες, απαιτείται ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος µε εύκολη πρόσβαση και μεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις 
(περίπου 3,50Χ5,00µ). Η αναλογία των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ατόμων µε αναπηρίες 
είναι 5% επί του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων και τουλάχιστον µία θέση σε περιπτώσεις 
μικρών χώρων στάθμευσης. 
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H προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο 
επίπεδο. 
Σε περιπτώσεις διαφοράς στάθμης, αυτή θα καλύπτεται με κεκλιμένο επίπεδο "ράμπα", κλίσης 5%, 
ή με αναβατόριο, που θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε: "Ράμπες ατόμων 
και αμαξιδίων" και "Μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών". 
Η κλίση της ράμπας κυμαίνεται από 0% η ιδανική περίπτωση και μπορεί να φτάσει στο 10% 
ανάλογα µε το μήκος και την χρήση της. 
Το μήκος μιας ράμπας είναι συνάρτηση της κλίσης της, έτσι ώστε ο συνδυασμός αυτών των δύο 
χαρακτηριστικών να εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και άνεση στον χρήστη.  

 

 
 

 
Ανελκυστήρες προσώπων 
 
Οι ανελκυστήρες προσώπων πρέπει να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία των κτιρίων, κοντά 
στην κύρια είσοδο και το κλιμακοστάσιο. Η ύπαρξή τους πρέπει να σημαίνεται κατάλληλα. 
Ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάμου: 1.10x1.40µ. Η είσοδος πρέπει να γίνεται από τη 
μικρότερη πλευρά (1.10µ.) του θαλάμου. Οι διαστάσεις αυτές δεν επιτρέπουν τη στροφή 
αναπηρικού αµαξιδίου κατά 180° αν υπάρχει τέτοια απαίτηση τότε ο θάλαμος πρέπει να έχει 
διαστάσεις 1.50x1.50µ.  
Τα εσωτερικά τοιχώματα πρέπει να είναι αντοχής από µη ανακλαστικό υλικό. Πρέπει να έχουν 
χρωματική αντίθεση µε το δάπεδο.  
Είναι αναγκαίο να υπάρχει περιμετρικά στα τοιχώματα χειρολισθήρας εντόνου χρώματος σε ύψος 
0.90µ. από το δάπεδο και αναδιπλούμενο κάθισμα.  
Το δάπεδο πρέπει να είναι αντιολισθηρό, λείο και να διευκολύνει τους ελιγμούς αναπηρικού 
αµαξιδίου. Πρέπει να µη γίνεται χρήση χαλιού ή μοκέτας.  
Ο φωτισμός στο δάπεδο να είναι 50-75 lux, κάθετος, ομοιόμορφα κατανεμημένος. Οι χρήστες 
αναπηρικών αµαξιδίων, όταν δεν υπάρχει χώρος για περιστροφή, χρειάζονται καθρέπτη 
τοποθετημένο απέναντι από την πόρτα, του οποίου η κάτω πλευρά πρέπει να απέχει από το 
δάπεδο 0.70µ. και η επάνω να φτάνει σε ύψος 2.00µ. 
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Χώροι υγιεινής  
 

Βασικές αρχές σχεδιασμού των χώρων υγιεινής είναι: 

 Η προσβασιμότητα των χώρων χωρίς την ύπαρξη κατωφλίων ή βυθισμάτων του δαπέδου         
μεγαλύτερων των 2εκ. με θύρες που θα ανοίγουν πάντα προς τα έξω, με άνοιγμα από κάσα σε 
κάσα 0.90μ. 

 Η πρόβλεψη, μετά την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής, εντελώς ελεύθερου χώρου διαμέτρου 
1.50μ για δυνατότητα στροφής αµαξιδίου. 

 Η πρόβλεψη τοιχωμάτων και οροφών ικανών να αντέξουν φόρτιση 100kgr. 

 Η χρήση αντιολισθητικών δαπέδων. 

Για την περίπτωση που ο χρήστης του χώρου είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, και κυρίως χρήστης 
αµαξιδίου, τότε εκτός των παραπάνω προβλέπεται, σε ότι αφορά τον νιπτήρα, καθρέπτη, λεκάνη, 
σύστημα κλήσης βοήθειας, τελειώματα δαπέδων δηλαδή: 

 Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85μ. από το δάπεδο για το επάνω μέρος του και 0.70μ. για το κάτω 
και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο με αυτόν ύψος. 

 Τα 0.70μ. ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, 
η δε αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη αναπηρικού αµαξι-
δίου. 

 Για την αγκύρωση του νιπτήρα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να αντέχει σε κατακόρυφη 
φόρτιση100Kg. 

 Η μπαταρία του νιπτήρα είναι αναμεικτική, τύπου "κομμωτηρίου", με κινητό "τηλέφωνο" - 
ντους και με χειριστήρια τύπου μοχλού (όχι σφαιρικά). 

 Ο καθρέπτης τοποθετείται πάνω από το νιπτήρα με ελαφριά κλίση. Το κάτω μέρος του θα       
βρίσκεται σε ύψος1.00μ. από το δάπεδο και το πάνω 2.00μ. 

 Η λεκάνη θα διαθέτει μπροστά και δίπλα από μια πλευρά της λεκάνης, αρκετό χώρο για             
μετωπική ή πλάγια προσέγγιση ατόμου σε αμαξίδιο. 

 Το ύψος της λεκάνης θα είναι 0.45μ. για να διευκολύνεται η μετακίνηση του χρήστη από το 
αμαξίδιο στη λεκάνη. Διαθέτει καζανάκι χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειρισμό το οποίο παί-
ζει το ρόλο της απαραίτητης πλάτης. 

 Δίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή μήκους περίπου 0.75μ.και με 
το επάνω μέρος της σε ύψος 0.70μ. από το δάπεδο. Η διάμετρος της χειρολαβής είναι 30 – 
40χιλ. 

 Μέσα στη θέση ντους των χώρων υγιεινής των δωματίων προβλέπεται επιτοίχιο                                 
αναδιπλούμενο κάθισμα σε ύψος 0.50μ. από το δάπεδο, όπου μεταφέρεται ο χρήστης                   
αµαξιδίου. 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών  
(π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου από μπετόν για 
την στήριξή του), έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg. 
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Πυροπροστασία 
 
Όσον αφορά στα δομικά στοιχεία του κτιρίου για την πυροπροστασία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του ΓΟΚ µε την σχετική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι οι πόρτες πυρασφάλειας θα πρέπει 
να έχουν εύχρηστη χειρολαβή ώθησης και μικρής αντίστασης μηχανισμό επαναφοράς.  
Δεδομένου ότι ο µόνος τρόπος μετακίνησης των ατόμων µε αναπηρίες μεταξύ των διαφορετικών 
σταθμών ενός κτιρίου είναι η μετακίνηση µέσω ανελκυστήρα, τον οποίο και θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν σαν έξοδο διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης, θα πρέπει σε όλα τα κτίρια κοινού, 
ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας να χαρακτηρίζεται σαν μέσον διαφυγής και τόσο ο χώρος του 
μηχανοστασίου και του φρεατίου του ανελκυστήρα όσο και τα αντίστοιχα πλατύσκαλα να 
συνιστούν πυροδιαµερίσµατα του κτιρίου. 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Πρόσβαση στους εξωτερικούς χώρους 
 
Το κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Σίνδου, ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’30 
και εντοπίζεται στην κεντρική πλατεία της Σίνδου. Η προσέγγιση του ακινήτου γίνεται μέσω της 
σύνδεσής του με τον αστικό ιστό. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη διαμόρφωση της εισόδου 
του ακινήτου (είσοδος-έξοδος ΑΜΕΑ, πεζών) και την δημιουργία της ασφαλούς σύνδεσης με το 
δίκτυο πεζοδρόμων της περιοχής, όπου εξασφαλίζεται αφενός η προσβασιμότητα του ακινήτου 
από τον υπόλοιπο αστικό ιστό και αφετέρου η σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
Μέσα από τον επανασχεδιασμό των διαδρομών προκύπτει η επίλυση και τακτοποίηση των 
θεμάτων κίνησης πεζών, ΑΜΕΑ, οχημάτων περιμετρικά καθώς και η βελτίωση των διαμπερών 
κινήσεων, εξασφαλίζοντας προσβασιμότητα για όλους και συνθήκες ασφάλειας στους 
πεζόδρομους και στα πεζοδρόμια. 

Στην παρούσα κατάσταση η κίνηση των πεζών, δεν παρεμποδίζεται γενικά από κολώνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
φωτισμού, δέντρα, παρτέρια κ.λπ..  Ωστόσο οι αποτμήσεις πεζοδρομίου είναι ελλιπείς. Καμία από 
την πλευρά της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου που είναι το συνεδριακό κέντρο Σίνδου, ούτε όπισθεν 
του σχολείου. Υπάρχουν: μία κατά μήκος της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου δίπλα στο περίπτερο και 
μία με μεταλλική ράβδο για την είσοδο αυτοκινήτων/φορτηγών πίσω από τα μαγαζιά στον 
πεζόδρομο. Σε όλα τα σημεία εξασφαλίζεται η ελάχιστη διάσταση ελεύθερης ζώνης όδευσης 1,50μ. 
Επίσης δεν  υπάρχουν οι ανάλογες διαβάσεις οι οποίες και θα διαμορφωθούν. 
 

Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδου  
 

 Πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας: η σύνδεση της πλατείας με την είσοδο του οικοπέδου 
επιτυγχάνεται με τη δημιουργία δύο ραμπών, ήπιας κλίσης (5%), στην κύρια είσοδο αυτού 

 Πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας: εντός του κτιρίου θα εγκατασταθεί ανελκυστήρας, 
ως κύρια σύνδεση, κοντά στο κλιμακοστάσιο 

 Οι χώροι υγιεινής θα είναι προσβάσιμοι από άτομα με ειδικές ανάγκες και με κατάλληλες 
προδιαγραφές σχεδιασμού στο επίπεδο του ισογείου 
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 Κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενοι χώροι αναμονής σε 
περίπτωση κινδύνου και θα διευθετηθεί κατάλληλα ο τρόπος ασφαλούς εκκένωσης του κτιρίου 

 Όλες οι σημάνσεις του κτιρίου θα είναι σε προσβάσιμες μορφές. Το είδος θα επιλεγεί ανάλογα 
με τη χρήση (για παράδειγμα: έντονο κόντραστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, 
ηχητική και οπτική σήμανσης κ.λπ.) 

 Οι εξοπλισμοί θα έχουν κατάλληλο εργονομικό σχεδιασμό, ώστε να είναι προσβάσιμοι 
 

Πρόσβαση στις μεταφορές 
 
Προσβασιμότητα οχημάτων: η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης είναι δυνατή από τον 
περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Επίσης θα δεσμευτούν θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ στο χώρο 
στάθμευσης. 
 

Πρόσβαση στις υπηρεσίες  
 
Στο κτίριο εξυπηρετούνται δημοτικές λειτουργίες. Η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα 
γίνει με τρόπο που διευκολύνει ΑΜΕΑ, δηλαδή θα γίνει σε αυτά προτεραιότητες, ευκολίες ή 
δυνατότητες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης εξ αποστάσεων.  
 

Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 
 
Εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με διαδεδομένες 
υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑΜΕΑ (π.χ. αναγνώστες 
οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης). 
 

Πρόσβαση στην πληροφορία – πληροφόρηση 
 
 Πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών διάδοσης πληροφορίας – πληροφόρησης (όπως 

προσβάσιμες ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε – ‘’Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα’’, 
έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, CD με πρόβλεψη υπότιτλων, 
πρόβλεψη διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.) 

 Πρόβλεψη προσβασιμότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων κτιριακών 
υποδομών ως περίπτωση Β – ‘’Πρόσβαση σε κτηριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους 
οικοπέδων’’, προσβάσιμων εντύπων και εξοπλισμού, διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.) 

 
ΣΙΝΔΟΣ, 11 Αυγούστου  2022    ΣΙΝΔΟΣ, 11 Αυγούστου  2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

                                     Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. 
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