
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ζητημάτων τήρησης και της δια-
δικασίας καταχώρησης των διαδικτυακών υπηρε-
σιών στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας.

2 Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδι-
κοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλ-
ληλεγγύης Δήμου Λήμνου (Β’ 560/2013) με τους 
οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλά-
δους και ειδικότητες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 13393 ΕΞ 2023 (1)
Καθορισμός των ζητημάτων τήρησης και της δι-

αδικασίας καταχώρησης των διαδικτυακών υπη-

ρεσιών στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) 
και ιδίως την παρ. 58 του άρθρου 107, το άρθρο 6 και 
το άρθρο 89.

2. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134).

3. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

4. Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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.

5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

9. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 υπουργικής 
απόφασης «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης» (Β’ 3990).

11. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
των ζητημάτων τήρησης του Μητρώου Διαλειτουργι-
κότητας, η διαδικασία καταχώρισης των διαδικτυακών 
υπηρεσιών σε αυτό, καθώς και όλα τα ειδικότερα ζητή-
ματα για την εφαρμογή του άρθρου 89 του ν. 4727/2020, 
με σκοπό την διαρκή καταγραφή και αποτύπωση των 
διαδικτυακών υπηρεσιών στο Μητρώο, από τους φορείς 
του Δημοσίου Τομέα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας περιλαμβάνει 
το σύνολο των φορέων του δημοσίου τομέα που ανα-
πτύσσουν διαδικτυακές υπηρεσίες στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους και υποχρεούνται να προβαίνουν 
στην καταχώριση στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας 
κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχουν από την 
ένταξή τους σε παραγωγική λειτουργία. Οι φορείς του 
Δημοσίου Τομέα προβαίνουν στην καταχώριση και κάθε 
νέας διαδικτυακής υπηρεσίας που βρίσκεται σε φάση 
υλοποίησης.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο Μητρώου Διαλειτουργικότητας

1. Το Μητρώο Διαλειτουργικότητας δημιουργείται και 
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα, με ευθύνη της. Ως αρμόδιο τμήμα της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την τήρηση του Μητρώου Διαλειτουργι-
κότητας ορίζεται το Τμήμα Β’ - Διαλειτουργικότητας και 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Εφαρμογών. Το Μητρώο Διαλειτουργικό-
τητας αξιοποιείται για:

(α) την εφαρμογή ενιαίου τεχνολογικού πλαισίου και 
προτύπων διαλειτουργικότητας,

(β) τον σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία νέων 
διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) των φορέων 
του δημόσιου τομέα,

(γ) τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας για την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστη-
μάτων των φορέων του δημόσιου τομέα,

(δ) τον τεχνικό σχεδιασμό σύνθετων διαδικτυακών υπη-
ρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

2. Δεδομένα για την περιγραφή των διαδικτυακών 
υπηρεσιών και τον φορέα πάροχο που διαθέτει κάθε 
μία από αυτές διατίθενται ενημερωμένα από το Μητρώο 
Διαλειτουργικότητας στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., στον 
οποίο δημοσιεύονται οι υπηρεσίες που έχουν οριστι-
κοποιηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.

3. Στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας τηρούνται:
α) δεδομένα περιγραφής για τις παρεχόμενες διαδι-

κτυακές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΚΕΔ, τα 
οποία αντλούνται αυτοματοποιημένα από το ΚΕΔ και οι 
φορείς οφείλουν να ελέγξουν ως προς την ορθότητα και 
να την επιβεβαιώσουν,

β) δεδομένα περιγραφής για παρεχόμενες διαδικτυ-
ακές υπηρεσίες που δεν διατίθενται μέσω του ΚΕΔ, τα 
οποία καταχωρίζονται από τους φορείς παρόχους του 
δημοσίου τομέα,

γ) δεδομένα περιγραφής για διαδικτυακές υπηρεσίες 
που βρίσκονται στην φάση υλοποίησης.

4. Τα δεδομένα περιγραφής κάθε διαδικτυακής υπηρε-
σίας που τηρούνται στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας 
είναι:

- ο Φορέας Πάροχος αυτής,
- ο τίτλος αυτής,
- ο τύπος της υπηρεσίας (σύνθετη ή απλή),
- η σύντομη περιγραφή του περιεχομένου αυτής,
- η σύντομη περιγραφή του σκοπού που εξυπηρετεί 

αυτή,

- το Πληροφοριακό Σύστημα αυτής,
- οι Φορείς Καταναλωτές αυτής που λαμβάνουν απευ-

θείας την εν λόγω υπηρεσία από τον Φορέα Πάροχο,
- οι σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας 

για τον εκπρόσωπο του Φορέα και τους Διαχειριστές 
αυτής,

- οι τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές υλοποί-
ησης αυτής,

- ο αριθμός έκδοσης αυτής,
- το εκτιμώμενο πλήθος φορέων - καταναλωτών,
- τα πεδία εισόδου,
- τα πεδία εξόδου.

Άρθρο 3
Διαδικασία καταχώρισης διαδικτυακών 
υπηρεσιών στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας

1. Για την καταχώρηση νέων και τον έλεγχο των υφι-
στάμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του άρθρου 2 της 
παρούσας, έκαστος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα 
διαχείρισης επιχειρησιακών δεδομένων και τα παρέχει σε 
άλλους φορείς μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Φορέας 
Πάροχος), συνδέεται με τους κωδικούς διαπιστευτήρια 
της ΓΓΠΣΔΔ (Taxisnet), είτε του φορέα είτε του εκάστοτε 
εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου αυτού στο ΚΕΔ για τη 
διαχείριση αιτημάτων διαλειτουργικότητας.

2. Ο φορέας οφείλει να καταχωρίσει εντός της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας τήρησης του Μητρώου Διαλει-
τουργικότητας όλα τα απαιτούμενα πεδία. Στην περί-
πτωση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών που 
είναι διαθέσιμα στο ΚΕΔ, ο φορέας ελέγχει και επιβε-
βαιώνει την ορθότητα των διαθέσιμων στοιχείων. Για 
κάθε διαδικτυακή υπηρεσία που διατίθεται εκτός ΚΕΔ 
σε παραγωγική λειτουργία ή είναι σε φάση υλοποίησης, 
ο φορέας εισάγει τα απαιτούμενα από το Μητρώο Δια-
λειτουργικότητας πεδία.

3. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της παρ. 2 
του παρόντος, της αυτοματοποιημένης διενέργειας ελέγ-
χου πληρότητας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και 
της αποθήκευσης των σχετικών πεδίων από τον Φορέα 
Πάροχο, αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου Διαλειτουργι-
κότητας στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ.

4. Από το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ, διενεργείται 
έλεγχος ορθότητας επί της συμπλήρωσης των πεδίων 
του Μητρώου Διαλειτουργικότητας. Σε περίπτωση που 
κατά την διαδικασία ελέγχου διαπιστωθούν σφάλματα 
στις καταχωρίσεις ή/και ελλείψεις επί της συμπλήρωσης 
πεδίων, το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ καταχωρίζει στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα τις παρατηρήσεις του και ο Φο-
ρέας Πάροχος ειδοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου που αποστέλλεται αυτοματοποιημένα, ώστε 
να προβεί στις απαιτούμενες αλλαγές. Οι απαιτούμενες 
αλλαγές πρέπει να ολοκληρώνονται από έκαστο φορέα 
πάροχο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποστολή 
της ως άνω ειδοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση των 
αλλαγών από τον Φορέα Πάροχο, πραγματοποιείται 
εκ νέου έλεγχος ορθότητας από το αρμόδιο τμήμα της 
ΓΓΠΣΔΔ. Εφόσον δεν διαπιστωθούν σφάλματα ή ελλεί-
ψεις, το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ οριστικοποιεί την 
καταχώριση.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15231Τεύχος B’ 1692/20.03.2023

5. Μετά την οριστικοποίηση της καταχώρισης των 
πεδίων σύμφωνα με την παρ.  4 του παρόντος, εκδί-
δεται αυτόματα μοναδικός κωδικός αριθμός για κάθε 
διαδικτυακή υπηρεσία που εντάσσεται στο Μητρώο, 
συμπληρώνεται σε σχετικό πεδίο του Μητρώου Διαλει-
τουργικότητας και κοινοποιείται από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα στον Φορέα Πάροχο με μήνυμα ηλεκτρονι-
κής αλληλογραφίας.

6. Σε περίπτωση σύνθετων διαδικτυακών υπηρεσιών 
που είναι διαθέσιμες στο ΚΕΔ, οι ενέργειες του παρόντος 
διενεργούνται από το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ σε 
συνεργασία με τους Φορείς Παρόχους των διαδικτυακών 
υπηρεσιών που αξιοποιούνται σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 4 
Τροποποίηση πεδίων στο Μητρώο

1. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης πεδίων που 
έχουν καταχωρισθεί για διαδικτυακή υπηρεσία στο Μη-
τρώο Διαλειτουργικότητας, έκαστος Φορέας Πάροχος 
υποχρεούται να εισέρχεται άμεσα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της 
παρούσας προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες 
τροποποιήσεις.

2. Με την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων, της διε-
νέργειας αυτοματοποιημένου ελέγχου πληρότητας από 
την πλατφόρμα και της αποθήκευσης των σχετικών πεδί-
ων από κάθε φορέα, αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου στο 
αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ, παραθέτοντας τις τροπο-
ποιήσεις των πεδίων.

3. Από το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ διενεργείται 
έλεγχος ορθότητας επί της τροποποίησης των πεδίων 
του Μητρώου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 
της παρούσας.

4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ορθότητας 
της παρ. 3 του παρόντος, οριστικοποιούνται τα τροπο-
ποιημένα πεδία έκαστης διαδικτυακής υπηρεσίας στο 
Μητρώο.

5. Διατηρείται ιστορικό αλλαγών για έκαστη διαδι-
κτυακή υπηρεσία της οποίας τα πεδία τροποποιούνται 
οριστικά για ενημερωτικούς λόγους.

Άρθρο 5
Μεταβατική διάταξη

Κάθε φορέας, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση 
της παρούσας, οφείλει να καταχωρήσει στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα τήρησης του Μητρώου Διαλειτουργικό-
τητας όλα τα πεδία που ζητούνται από την πλατφόρμα.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 15 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 1 (2)
Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ορ-

γανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου (Β’ 560/2013) με τους οριζόμενους στο 

π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα 

“AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169),
β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου 

(Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α’ 232),
γ) τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 

Λήμνου (Β’ 560/2013).
2. Την υπ’ αρ. 1341/27-01-23 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-

ών Δήμου Λήμνου για μη πρόκληση δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αποφασίζουμε:
την αντιστοίχιση των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου προσωπικού, όπως περιλαμβάνονται στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου, με 
τους οριζόμενους στο Παράρτημα Β’ του π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ π.δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ15232 Τεύχος B’ 1692/20.03.2023

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ π.δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 1
ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΩΙΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΩΙΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
1

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ π.δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

2
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
2

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μύρινα, 30 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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