
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011
(ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκ-
δρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδι-
ωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
εντός και εκτός της χώρας».

2 Μεταφορά προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μι-
σθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), του Οργανισμού Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) 
και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΟΓΑ) στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 220647/Δ2 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011

(ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα 

«Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων 

και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης εντός και εκτός της χώρας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 18 και 45 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, 

τ.Α’/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

β. Του άρθρου 111, παρ. 13 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 
101, τ.Α’/31.07.1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 2, παρ. 6 του ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24, 
τ.Α’/13.02.2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπη-
ρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
άλλες διατάξεις».

δ. Του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87, τ.Α’/ 
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ε. Του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83, τ.Α’/ 
11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις».

στ. Του άρθρου 20, παρ. 4 του π.δ. 104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23, 
τ.Α’/07.02.1979) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, 
υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτή-
σεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών 
των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης».

2. Την υπ’ αριθ. Γ2/4867/28-08-1992 υπουργική από-
φαση, (ΦΕΚ 629, τ.Β’/23.10.1992) «Σχολικές Δραστηρι-
ότητες».

3. Την υπ’ αριθ. Γ2/455/07-02-2000 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 161, τ.Β’/16.02.2000) «για την Αγωγή Σταδι-
οδρομίας».

4. Την υπ’ αριθ. Δ1/Φ.353.1./324/105657 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1340, τ.Β’/16.10.2002) «Καθορισμός των 
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊ-
σταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ. Ε. Κ. και των 
συλλόγων των διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπουργική απόφαση 353.1/1/4517/Δ1/17-01-2003
(Φ.Ε.Κ. 64, τ.Β’/24.01.2003).

5. Την υπ’ αριθ. Γ2/129287/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769, 
τ.Β’/02-12-2011). «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών 
Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

6. Το π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, 
τ.Α’/22.04.2005).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρ. 
129287/Γ2/10-11-2011 υπουργική απόφαση, όπως ισχύ-
ει, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4227

41535

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα http://edu.klimaka.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41536 Τεύχος Β’ 4227/28.12.2016

α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκδρομή από 
τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών (ΓΕ.Λ.) 
και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο εσωτερικό 
της χώρας ή σε χώρα του εξωτερικού, κατά το χρονικό 
διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 19 Δεκεμβρίου (ημέρα 
επιστροφής) και από 1 Φεβρουαρίου έως και δέκα (10) 
ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, η οποία έχει 
διάρκεια συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η 
εκδρομή αυτή, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση 
από τον τόπο προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης 
των μαθητών, μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέ-
ρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου των Διδασκό-
ντων Καθηγητών. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που η 
εκδρομή έχει διάρκεια πέντε (5) εργάσιμες ημέρες δεν 
συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια 
της μετακίνησής τους με πλοία, όταν αυτά εκτελούν απο-
κλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.».

β) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Ι. Στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων σχολικών δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών 
θεμάτων και αγωγής σταδιοδρομίας) πραγματοποιού-
νται έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό 
ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρ-
κειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων 
(4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, 
οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι 10 ημέ-
ρες πριν τη λήξη των μαθημάτων. Στις ημέρες μετακί-
νησης δεν συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά 
τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών με πλοία, 
στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και 
μόνο βραδινά δρομολόγια. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές 
επισκέψεις αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών 
- εκπαιδευτικών οι οποίοι υλοποιούν το πρόγραμμα και 
πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον το 70% των μαθητών 
που υλοποιούν το πρόγραμμα. Οι εν λόγω επισκέψεις 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατ’ έτος οδηγίες 
του ΥΠΠΕΘ. Στις μετακινήσεις της παρούσας παραγρά-
φου δεν συμπεριλαμβάνεται η ολιγόωρη μετακίνηση της 
ομάδας για τη συμμετοχή κατά την ημέρα παρουσίασης 
των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στο τέ-
λος της σχολικής χρονιάς.

II. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο του Αναλυτι-
κού Προγράμματος

Μπορεί να πραγματοποιείται στο εσωτερικό μία (1) 
εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τάξη Γυμνασίου, Α’, Β’ και 
Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου και Α’ τάξη Επαγγελματικού 
Λυκείου ή έως δύο (2) ανά τάξη, τομέα, ειδικότητα ή 
τμήμα ειδικότητας Β’ και Γ’ ΕΠΑΛ διάρκειας έως δύο (2) 
εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν 
συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες στο πλαίσιο των 
διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος. Στις 
ημέρες μετακίνησης δεν συνυπολογίζονται οι διανυκτε-

ρεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των μαθητών 
με πλοία, στην περίπτωση που αυτά εκτελούν αποκλει-
στικά και μόνο βραδινά δρομολόγια. Το πρόγραμμα των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων μπορεί να είναι διαθεματικό 
και να συνδέεται με συγκεκριμένους διδακτικούς στό-
χους και διδακτικές ενότητες περισσότερων του ενός 
μαθημάτων. Πραγματοποιούνται μέσα στο διδακτικό 
έτος και μέχρι 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων 
και πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον το 70% των φοι-
τώντων μαθητών της τάξης, του τομέα, της ειδικότητας 
ή του τμήματος ειδικότητας.»

γ) Η παράγραφος γ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Οι επισκέψεις στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 
ανάλογα με την απόσταση, μπορεί να συμπεριλαμβά-
νουν έως δύο (2) διανυκτερεύσεις, ενώ για τη νησιωτι-
κή Ελλάδα και τις ακριτικές-παραμεθόριες περιοχές έως 
τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Στις ημέρες μετακίνησης δεν 
συνυπολογίζεται η μία διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια 
της μετακίνησης των μαθητών με πλοία, στην περίπτωση 
που αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρο-
μολόγια. Οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων πραγμα-
τοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.»

δ) Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 8 και τα υπό-
λοιπα άρθρα αναριθμούνται ανάλογα:

«Άρθρο 8
Συμμετοχή μαθητών σε διαγωνισμούς, μαθητικά 
συνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις

1. Προβλέπεται η μετακίνηση στο εσωτερικό συγκεκρι-
μένων μαθητών κατά τις εργάσιμες ημέρες, το Σάββατο 
ή/και την Κυριακή για συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς 
ή εκδηλώσεις (μαθητικά συνέδρια, ημερίδες, προγράμ-
ματα, διασχολικές συνεργασίες κ.λπ.) που είναι εγκεκρι-
μένες από εκπαιδευτική αρχή και οργανώνονται από 
ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικές 
ενώσεις ή φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και 
σκοπό έχουν την προβολή του εκπαιδευτικού έργου και 
τη διάχυση των καλών πρακτικών του. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την πραγματοποίηση της μετακίνησης είναι 
ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής 
μονάδας.

2. Για τη μετακίνηση των μαθητών απαιτείται οπωσ-
δήποτε έγγραφη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα και 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στην οποία περι-
γράφεται επακριβώς η δράση στην οποία συμμετέχουν 
οι μαθητές και τεκμηριώνονται οι λόγοι συμμετοχής των 
μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών. Τους μαθητές 
συνοδεύουν εκπαιδευτικοί κατ’ αναλογία που δεν θα 
καταστρατηγεί τα προβλεπόμενα για μετακινήσεις μαθη-
τών. Στη μετακίνηση των μαθητών για τους σκοπούς του 
άρθρου αυτού μπορούν να συμμετάσχουν, με δική τους 
δαπάνη και εφόσον το επιθυμούν, οι γονείς ή κηδεμόνες 
των μαθητών που συμμετέχουν, με τη σύμφωνη γνώμη 
του Συλλόγου Διδασκόντων.

3. Σε περίπτωση που η ομάδα του σχολείου είναι ολι-
γομελής (έως δέκα μαθητές), δύναται να δημιουργηθούν 
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συνεργασίες σχολείων της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης, εφόσον συμμετέχουν στην ίδια δράση, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η μετακίνηση τους σε εκδηλώσεις όπως 
περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος 
άρθρου.

4. Επιτρέπεται η συγκρότηση διασχολικής ομάδας από 
μαθητές σχολείων διαφορετικών Δ/νσεων Εκπ/σης όταν 
αυτή είναι ολιγομελής (έως δέκα μαθητές), προκειμένου 
να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις που 
περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος 
άρθρου.».

ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ii της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 10 (11 με την αναρίθμηση) αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι καλύπτεται 
ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχής των μαθητών 
(για τις περιπτώσεις των άρθρων 2, 3, 4, και 7 της πα-
ρούσας), βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/
κηδεμόνων τους.»

στ) Η περίπτωση iii της παραγράφου 1 του άρθρου 10 
(11 με την αναρίθμηση) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ειδικά για τις επισκέψεις του άρθρου 7 απαιτούνται 
ακόμα: α) Ηλεκτρονική επιβεβαίωση της αίτησης του 
σχολείου από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, στην 
οποία αναγράφεται η ονομασία του σχολείου, η ημέρα 
και η ώρα της επίσκεψης και ο αριθμός των προσκαλού-
μενων μαθητών, β) Ετήσια έγκριση του προγράμματος 
των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και 
της μετακίνησης των σχολείων από τον Γενικό Γραμματέα 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της με αριθ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) 
υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.60460/16200 (2)
Μεταφορά προσωπικού του Ιδρύματος Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 

Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), του Οργανισμού Ασφά-

λισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του 

Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 

(ΕΤΑΑ) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλί-

σεων (ΟΓΑ) στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφά-

λισης (ΕΦΚΑ). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
1.1. Των άρθρων 51, 52, 53, της παρ. 1 του άρθρου 100 

και του άρθρου 101 του ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού 
– συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 85 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 58 
του ν.4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοι-
νωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για 
την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις 
του ν.4387/2016 (Α’85) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α’), 

1.2. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98 Α’), 

1.3. του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α’). 

1.4. του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α’), όπως τροποποιήθηκε 
με το ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέ-
τρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α’), 

1.5. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’), 

1.6. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Β’). 

2. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/08-10-2015 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β’), όπως τροποποι-
ήθηκε με την αριθμ. οικ.: 54051/Δ9.14200/22-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ 3801 Β’). 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 58/20-12-2016 Πρόσκληση του 
Διοικητή του ΕΦΚΑ. 

4. Τις αιτήσεις προτίμησης των υπαλλήλων του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. 

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη, δεδομένου ότι η δαπάνη μισθοδοσίας 
των μεταφερόμενων υπαλλήλων εξακολουθεί να βαρύ-
νει τους φορείς προέλευσής τους, αποφασίζουμε:

Μεταφέρονται οι παρακάτω υπάλληλοι του Ιδρύμα-
τος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλι-
σης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), του Οργανισμού Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Ενιαίου Ταμείου 
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και του Οργανι-
σμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) με την ίδια εργασια-
κή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και μισθολογικό 
κλιμάκιο που κατέχουν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ως εξής: 

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα http://edu.klimaka.gr




