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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  
 

ΘΔΜΑ: «Υνξήγεζε αδεηώλ θαη απόδνζεο ζέζεσλ επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ γηα ην 

Τπαίζξην ηάζηκν Δκπόξην ζην Γήκν Γίνπ-Οιύκπνπ (άξζξ.13,16,50 Ν.4849/2021)» 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

Έρνληαο  ππφςε: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/07-06-2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη. 

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4849/2021 (ΦΔΚ 207/Α΄/05-11-2021) «Αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ξπζκίζεηο γηα ηελ άζθεζε 

ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απινχζηεπζε πιαηζίνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

βειηηψζεηο ζηελ επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 

θαη ινηπέο επείγνπζεο δηαηάμεηο , θσδηθνπνηεκέλνο κε ηνλ 4933/2022». 

3.Σελ αξ.77/2022 (ΑΓΑ:ΨΤΕΩΩ9Γ-ΑΑΣ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ κε 

ζέκα «Καζνξηζκφο ζέζεσλ θαη φξσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

ρψξνπο». 

4.Σελ αξ.πξ.179014/29-06-2022 (ΑΓΑ:6Ο6ΓΟΡ1Τ-ΠΖ8) έγθξηζε λνκηκφηεηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ηεο αξ.77/2022 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-

Οιχκπνπ.  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 
 

Σε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη απφδνζεο ζέζεσλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ γηα ην Τπαίζξην ηάζηκν Δκπφξην 

ζην Γήκν Γίνπ-Οιχκπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

A.ΘΔΔΙ ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ  

 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΛΙΣΟΥΧΡΟΤ 
α/α ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ  ΕΙΔΟ ΠΩΛΗΗ  

1 2 Πεδνδξόκην Δεκνηηθνύ 

Πάξθνπ 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

2 1 ην ύςνο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

μπιείαο 

Καληίλα 

3 1 ην θάκπηλγθ «ΕΛΕΝΑ» Καληίλα 

4 1 ηνλ θόκβν πξνο Καληίλα 



«Μύιν»(εθθιεζάθη) 

  

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΙΟΤ 
α/α ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ  ΕΙΔΟ ΠΩΛΗΗ  

5 2 Δεκνηηθό Πάξθηλγθ 

αξραηνινγηθνύ ρώξνπ 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

6 3 Πεδνδξόκηα πιεζίνλ ηνπ 

ζεάηξνπ 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

7 1 ην ρώξν ηνπ αιεμηθέξαπλνπ Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΛΕΠΣΟΚΑΡΤΑ 
α/α ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ  ΕΙΔΟ ΠΩΛΗΗ  

8 1 ηελ παξαιία Λεπηνθαξπάο 

(κπξνζηά από ην Δεκνηηθό 

πάξθηλγθ) 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Ν.ΕΦΕΟΤ 
α/α ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ  ΕΙΔΟ ΠΩΛΗΗ  

9 

 

1 Πέξημ ηνπ Ι.Ν.Σξηώλ 

Ιεξαξρώλ 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

10 1 Πέξημ ηνπ Ι.Ν.Αγ.Ισάλλε Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

11 1 ηελ πιαηεία Οκόλνηαο Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

12 1 ηελ πιαηεία Ειεπζεξίαο Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

13 1 Επί ηεο νδνύ Δίνπ & 

Αλαπαύζεσο 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

14 1 ην εμσθιήζη ηνπ 

Ι.Ν.Αγ.Γεσξγίνπ 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΟΝΑ 
α/α ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ  ΕΙΔΟ ΠΩΛΗΗ  

15 

 

1 Απέλαληη από ην Κάκπηλγθ 

«Εζπεξίδεο» (κπξνζηά από 

ηελ ηδηνθηεζία 

Γηαλλαθόπνπινπ Δηνλπζίνπ) 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

16 1 Δίπια ζην αξηνπνηείν Γαιάλε 

Κ.-Μίρνπ Μ. 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

17 1 Απέλαληη από ην μελνδνρείν 

«αλ Παληειεήκσλ» 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

18 1 ηελ είζνδν ηνπ Οηθηζκνύ 

«ηαπξόο» 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

19 1 ηελ είζνδν ηνπ Οηθηζκνύ 

Π.Παληειεήκνλα 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

20 1 ηνλ θόκβν ηνπ 

Π.Παληειεήκνλα (δίπια ζηα 

πεύθα) 

ΚΑΝΣΙΝΑ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΛΑΣΑΜΧΝΑ 
α/α ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ  ΕΙΔΟ ΠΩΛΗΗ  

21 

 

1 ην ηέινο ηνπ πεδνδξόκνπ 

ηεο Αγνξάο (Γεξνβαζίιε 

Μάξθεη) 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

22 1 ην πξώελ Άιζνο Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

23 1 ηελ νηθία Πεηξίδε (απέλαληη 

από ην crystal bar) 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 



24 1 ηελ πιαηεία όισλνο Γθίθα Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

25 1 ην αξ.98-101 θιεξνηεκάρην 

ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηακώλα 

(κε πξνβνιή επί ηεο 

Παξαθακπηεξίνπ νδνύ θαη ζε 

ζθηεξό κέξνο) 

Καληίλα 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΣΙΝΑ 
α/α ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ  ΕΙΔΟ ΠΩΛΗΗ  

26 

 

1 ηνλ Κνηλόρξεζην Χώξν 

δίπια ζηελ Παιαηά 

ηδεξνδξνκηθή Γξακκή 

(απέλαληη από ηελ παλζηόλ 

«ΠΙΕΡΙΑ» 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

27 1 ηελ παξαιία (απέλαληη από 

ην πεξίπηεξν) 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

28 1 ηελ παξαιία (δίπια ζηελ 

ηδηνθηεζία Ρνδόπνπινπ) 

Πώιεζε θαιακπνθηνύ-μεξώλ θαξπώλ-

καιιί γξηάο 

 

Σν ηέινο δξαζηεξηνπνίεζεο-θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ην ππαίζξην ζηάζηκν εκπόξην 

θαζνξίδεηαη κε ηελ αξ.239/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Πάγθνη-Καξνηζάθηα 

Γηα πάγθνπο ή θαξνηζάθηα πνπ πσινχληαη μεξνί θαξπνί, θαιακπφθηα, καιιί ηεο γξηάο, πνπ θνξλ θ.ι.π. 

πξντφληα θαη εκπνξεχκαηα αλεμαξηήησο δψλεο, ην ηέινο ζέζεο νξίδεηαη ζε 400,00 € ην ρξφλν αλεμάξηεηα 

απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ θνηλφηεηα Λεπηνθαξπάο, Ν.Πφξσλ θαη 

Πιαηακψλα. Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο θνηλφηεηεο ην ηέινο ζέζεο νξίδεηαη ζε 200,00 €. 

Δπηπιένλ γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο νξίδεηαη ηέινο 10,00 €/η.κ. γηα ηε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ, ε έθηαζε ηνπ νπνίνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηα 2 η.κ., ελψ ζηελ πεξίπησζε 

πεξηζζνηέξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζα εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα κε κέγηζην φξην ηα 6 η.κ. (αξ.117/2016 απφθαζε 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). 

Καληίλεο 

Γηα θαληίλεο αλεμαξηήησο δψλεο θαη ρξφλνπ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ην ηέινο ζέζεο 

νξίδεηαη ζε 400,00 € ην ρξφλν. 

Ζ θαηαβνιή ηνπ εηήζηνπ ηέινπο  ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ λα γίλεηαη κέρξη 

ηηο 30 Ηνπλίνπ έθαζηνπ έηνπο ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ (Αξ.77/2022 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). 

Δηδηθά γηα ην έηνο 2022 ε θαηαβνιή ηνπ εηήζηνπ ηέινπο  ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε  γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαη απφδνζεο ζέζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εληφο ηνπ παξαρσξνχκελνπ ρψξνπ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θνξεηνύ εμνπιηζκνχ 

άκεζα ζπλπθαζκέλνπ κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο αζθνχκελεο  δξαζηεξηφηεηαο, ελψ απαγνξεύεηαη 

ξεηψο ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ θαη αληηθεηκέλσλ.  

Β.ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΘΔΔΧΝ 

Γηθαηνχρνη αδεηψλ θαη ζέζεσλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζην Γήκν Γίνπ-

Οιχκπνπ, είλαη φινη φζνη κεηά ηελ επηινγή, πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο άδεηαο θαη απφδνζεο ζέζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε αξ.21061/ΦΔΚ/980/03-03-2022. 

 Γ.ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ πξνθήξπμε ρνξήγεζεο αδεηψλ θαη απφδνζεο ζέζεσλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ζην 

Τπαίζξην ηάζηκν Δκπφξην, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηνλ Γήκν Γίνπ-Οιχκπνπ, αίηεζε κε ηε κνξθή 

ππεχζπλεο δήισζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζεο, ζηελ νπνία επηζπλάπηεη 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (άξζξν 13,16,50 ηνπ Ν.4849/2021), ήηνη: 

1. Κάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ  

2. Βεβαίσζε αλαπεξίαο ΚΔΠΑ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπιάρηζηνλ ή 

3. Βεβαίσζε αλαπεξίαο ΚΔΠΑ αλήιηθσλ ηέθλσλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπιάρηζηνλ 

ηελ αίηεζε αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηεο ζέζεο ζην Τπαίζξην ηάζηκν Δκπφξην ζηελ νπνία επηζπκεί λα 

ηνπνζεηεζεί ν ελδηαθεξφκελνο (έσο 3 επηινγέο). 



Αληηθαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο 

από 22/07/2022 έσο 22/08/2022 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

Γ.ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗ ΘΔΗ 

Οη πσιεηέο πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο αξ.21061/03-03-2022 (ΦΔΚ 980/Β/03-03-2022). 

Δ.ΑΙΣΗΔΙ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ-ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

Οη αηηήζεηο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, ζην  Σκήκα Δζφδσλ, Πεξηνπζίαο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο, Γξαθείν ρνξήγεζεο αδεηψλ γεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-

Οιχκπνπ (Αγ.Νηθνιάνπ 15, 60200 Ληηφρσξν, ηει.2352350151) απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν απηνπξνζψπσο ή 

κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ απφ δεκφζηα αξρή ή απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζην email 

protokollo@dion-olympos.gr  

Οη αηηήζεηο ζα είλαη δηαζέζηκεο: 

1. ην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ  

2. ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ: www.dion-olympos.gr (αλαθνηλψζεηο) 

 

Σ.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΣΑΔΧΝ 

Δπί ησλ πηλάθσλ απνηειεζκάησλ, κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηελ αλάξηεζή ηνπο  ζην Γξαθείν ρνξήγεζεο αδεηψλ γεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ ή κέζσ email, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, παξ.10 ηνπ Ν.4849/2021. 

Δ.ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Ζ πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα», ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ : www.dion-
olympos.gr (αλαθνηλψζεηο). 

 

 

 

 

 

 

          Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

 

          ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΔΡΟΛΙΟΛΙΟ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 

 
 

ΑΙΣΗΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ   Πξνο: Γήκν Γίνπ-Οιύκπνπ 

Γηα ρνξήγεζε άδεηαο θαη παξαρψξεζεο                              Σκήκα  Δζόδσλ, Πεξηνπζίαο 

ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηνπο                                       & Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

επαγγεικαηίεο πσιεηέο               Αγ.Νηθνιάνπ 15  

ζην Τπαίζξην ηάζηκν Δκπφξην              60200 Ληηόρσξν  

(άξζξ.13,16,50 ηνπ Ν.4849/2021)  

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………..            Παξαθαιψ φπσο κνπ ρνξεγήζεηε άδεηα-ζέζε δξαζηεξηνπνίεζεο 

ΟΝΟΜΑ: ……………………              ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε κε αξ.πξ.11196/19-07-2022 γηα ην 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:………………             Τπαίζξην ηάζηκν Δκπφξην ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ. 

Α.Φ.Μ.:……………………….. 

ΑΜΚΑ………………………… 

Α.Γ.Σ…………………………. 

Γ/ΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:………….   

………………………………… 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ:………………… 

Α/Α Αξηζκφο ζέζεο 

1                    ή 

2                    ή 

3  

      

ε  πεξίπησζε κε απφδνζεο ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ, επηζπκψ λα  

     ηνπνζεηεζψ ζε νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε ζέζε: 

 

      NAI      OXI     

 

     Γειώλσ ππεύζπλα όηη: 

      1.Μπνξψ λα βεβαηψζσ κε έγγξαθα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ηα  

      φζα αλαθέξσ ζηελ αίηεζή κνπ, εθφζνλ κνπ δεηεζεί.  

      2.Δθφζνλ επηιεγψ ζα πξνζθνκίζσ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αξ.4 

      ηεο Τ.Α.21061 απφ 03-03-2022 (ΦΔΚ 980/Β/3-3-2022) 

 

     πλεκκέλα ππνβάιισ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

Κάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ  

Βεβαίσζε αλαπεξίαο απφ ΚΔΠΑ, πελήληα ηνηο εθαηφ 
(50%) ηνπιάρηζηνλ 

 

Βεβαίσζε αλαπεξίαο απφ ΚΔΠΑ αλήιηθσλ ηέθλσλ κε 
αλαπεξία πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπιάρηζηνλ 

 

                    

 

         Ζκ/λία, …../…../2022 

 

 

 

         Ο/Ζ/Αηηψλ/νχζα 


