ΓΜΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Mε ην ππ’ αξ. πξση. εηζ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2761/17-8-2021 έγγξαθν εξώηεκα ηεο
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε Δεκνηηθώλ
Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο, ηέζεθε εξώηεκα γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο
γλσκνδόηεζεο σο εμήο:
«Eάλ είλαη δπλαηή ε κεηάηαμε ππάιιεινπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. ζηνλ ΟΑΣΑ ν νπνίνο
αληηκεηωπίδεη ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο;»

Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
Ι. Κπίζιμο νομοθεηικό πλαίζιο
Σύκθσλα με ηο άπθπο 7 παπ. 8 επ. ν. 1069/1980, όπσο δηακνξθώζεθε κε ην άξζξν
187 λ. 4635/2019, θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 λ. 4735/2020 νξίδεηαη όηη :
«8.α. Επηηξέπεηαη ε κεηάηαμε ππαιιήινπ Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε Δ.Ε.Υ.Α., κε αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ ππαιιήινπ, ζε θελή ζέζε θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη κε κεηαθνξά ηεο
ζέζεο, κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ππνδνρήο, ύζηεξα
από ζύκθσλε γλώκε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πξνέιεπζεο.
Απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξ.
15 ηνπ λ. 2307/1995 (Α΄ 113), κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο, ζεσξνύληαη
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λόκηκεο. β. Επηηξέπεηαη ε απόζπαζε ππαιιήινπ Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε Δ.Ε.Υ.Α., κε
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ππαιιήινπ θαη απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ
ηεο επηρείξεζεο ππνδνρήο, ύζηεξα από ζύκθσλε γλώκε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ
ηεο επηρείξεζεο πξνέιεπζεο. Η δηάξθεηα απόζπαζεο απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ην έλα (1) έηνο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα έλα (1) αθόκα έηνο. γ. Επηηξέπεηαη ε
ακνηβαία κεηάηαμε ππαιιήισλ Δ.Ε.Υ.Α., κεηά από αίηεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ
ππαιιήισλ, ζε θελή ζέζε θαη, εθόζνλ δελ ππάξρεη, κε κεηαθνξά ηεο ζέζεο, κε ηελ
πξνϋπόζεζε λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη εηδηθόηεηα, κε απόθαζε
ησλ αξκόδησλ πξνο δηνξηζκό νξγάλσλ ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο, πνπ
εθδίδεηαη ύζηεξα από γλώκε ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. δ.
Επηηξέπεηαη, κεηά από αίηεζε, ε απόζπαζε ππαιιήινπ Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε Δ.Ε.Υ.Α.,
γηα απνδεδεηγκέλα ηδηαίηεξα ζνβαξνύο ιόγνπο πγείαο ηνπ ηδίνπ, ζπδύγνπ ή
ζπκβηνύληνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άπθπος 1 ηνπ λ. 4356/2015 (Α΄ 181) ή πξνζώπνπ
κε α΄ βαζκό ζπγγέλεηαο πξνο ηνλ αηηνύληα, κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό
νξγάλνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο. Αλ νη ιόγνη πγείαο αθνξνύλ ζε γνλέα, απαηηείηαη
βεβαίσζε από ην αξκόδην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΕ.Π.Α.) πνπ λα
πηζηνπνηεί πνζνζηό αλαπεξίαο εμήληα επηά ηνηο εθαηό (67%) θαη άλσ. Σε θάζε
πεξίπησζε, ε αίηεζε πξέπεη λα είλαη εηδηθώο αηηηνινγεκέλε θαη λα πξνθύπηεη
αηηηώδεο ζύλδεζκνο ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα απόζπαζε θαη ησλ ιόγσλ πγείαο.
Απνζπάζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνύληαη γηα ιόγνπο πγείαο αλαλεώλνληαη κε απόθαζε
ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό νξγάλνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο γηα κηα ή θαη
πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη γηα όζν ρξόλν εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη νη ιόγνη πγείαο
γηα ηνπο νπνίνπο έγηλαλ, νη νπνίνη απνδεηθλύνληαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα
ζηελ παξνύζα. ε. Επηηξέπεηαη κεηά από αίηεζε, ε απόζπαζε ππαιιήινπ Δ.Ε.Υ.Α. ζε
άιιε Δ.Ε.Υ.Α. γηα ζπλππεξέηεζε ζηελ πεξηνρή όπνπ ππεξεηεί ν ή ε ζύδπγνο ή ν ή ε
ζπκβηώλ/ νύζα ππάιιεινο δεκόζηαο ππεξεζίαο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη
Ν.Π.Θ.Δ., κε απόθαζε ησλ αξκόδησλ γηα ηνλ δηνξηζκό νξγάλσλ ησλ θνξέσλ
πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απόζπαζεο δελ δύλαηαη λα
ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε, κεηά ην πέξαο ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε επαλεμέηαζε ηνπ
αηηήκαηνο ηνπ ππαιιήινπ γηα εθ λένπ απόζπαζε έσο δύν (2) έηε θαηόπηλ
ζπλεθηίκεζεο ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ. ζη. Οη απνζπάζεηο γηα ιόγνπο πγείαο θαη
ζπλππεξέηεζεο, θαζώο θαη νη ακνηβαίεο κεηαηάμεηο εμαηξνύληαη από ηνπο
πεξηνξηζκνύο ηνπ άπθπος 74 ηνπ λ. 4674/2020 (Α΄ 53). δ. Οη αλσηέξσ κεηαηάμεηο
θαη απνζπάζεηο δηελεξγνύληαη απνθιεηζηηθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο,
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θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Εληαίνπ Σπζηήκαηνο Κηλεηηθόηεηαο ηνπ λ.
4440/2016 (Α΄ 224).»
Όπσο θαίλεηαη νη σο άλσ δπλαηόηεηεο κεηαηάμεσλ θαη απνζπάζεσλ αθνξνύλ ηελ
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζηαθή κεηαθίλεζε κόλν από Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε Δ.Ε.Υ.Α., θαη όρη
ζε άιινπο θνξείο ηνπ Δεκνζίνπ ή επξύηεξνπ Δεκνζίνπ Τνκέα. Με ην άξζξν απηό
ξπζκίδνληαη ζέκαηα πξνζσπηθνύ ησλ Δ.Ε.Υ.Α. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο –Απνρέηεπζεο δελ εληάζζεηαη ζην κεηξών
Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, όπσο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη από ηελ Ειιεληθή
Σηαηηζηηθή Αξρή, κε απνηέιεζκα νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο λα αδπλαηνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζην Εληαίν Σύζηεκα Κηλεηηθόηεηαο (λ.4440/2016 όπσο ηζρύεη). Καηά
ζπλέπεηα δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ άκεζεο θαη επείγνπζεο ππεξεζηαθέο ηνπο
αλάγθεο, δπλαηόηεηα πνπ ζα παξέρεηαη πιένλ δηά ηεο παξνύζαο δηάηαμεο, ελώ θαη νη
ππάιιεινη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηνπο
πξνζόληα, εκπινπηίδνληαο παξάιιεια θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία. Άιισζηε,
ιόγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο αδπλακίαο ησλ Δ.Ε.Υ.Α. λα ζπκκεηάζρνπλ ελ πνιινίο
ζην Εληαίν Σύζηεκα Κηλεηηθόηεηαο, ήδε έρεη πξνεγεζεί ε δηαηήξεζε ζε ηζρύ, θαηά
παξέθθιηζε ηνπ ΕΣΚ, ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.1069/1980, κε ηελ νπνία δύλαηαη λα
κεηαηάζζεηαη ζηηο Δ.Ε.Υ.Α. πξνζσπηθό από Ο.Τ.Α. α’ βαζκνύ (βι. εηζεγεηηθή
έθζεζε λ. 4635/2019).
Καη’ άπθπ. 15 ν. 4257/2014 νξίδεηαη όηη:«1. Επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ππαιιήισλ
από δήκν ζε λνκηθά πξόζσπα ή ηδξύκαηα ηνπ ηδίνπ δήκνπ, ή ζε ζύλδεζκν ζηνλ νπνίν
ζπκκεηέρεη ν δήκνο, θαη αληίζηξνθα, θαζώο θαη κεηαμύ ησλ θνξέσλ απηώλ θαη ε
δηάζεζε ηνπο γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο δύν (2)
έηε, πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δύν (2) αθόκα έηε εθόζνλ πθίζηαηαη ε ππεξεζηαθή
αλάγθε. Εμαηξείηαη ην πξνζσπηθό ηνπ θιάδνπ δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηώλ ησλ
ΚΕΠ ην νπνίν κπνξεί λα κεηαθηλείηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζε αληίζηνηρε ππεξεζία
(ΚΕΠ) εληόο ηνπ ηδίνπ δήκνπ θαη δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ λ. 4071/2012. 2. Η κεηαθίλεζε δηελεξγείηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Δεκάξρνπ,
κεηά από αίηεκα ηνπ θνξέα ππνδνρήο. Εηδηθά ε κεηαθίλεζε ππαιιήινπ από ή πξνο
ζύλδεζκν Ο.Τ.Α., δηελεξγείηαη κε θνηλή απόθαζε ηνπ νηθείνπ Δεκάξρνπ θαη ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 3. Με ηελ απόθαζε κεηαθίλεζεο θαζνξίδεηαη ν θνξέαο
θαηαβνιήο ησλ απνδνρώλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ κεηαθηλείηαη.
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4. Τν πξνζσπηθό κεηαθηλείηαη κε ηελ ζρέζε πνπ ππεξεηεί θαη εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη
από ην ππεξεζηαθό, κηζζνινγηθό, αζθαιηζηηθό θαη ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ζην νπνίν
ππαγόηαλ πξηλ ηε κεηαθίλεζε ηνπ. 5. Η απόθαζε κεηαθίλεζεο ππόθεηηαη ζηνλ
ππνρξεσηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο ησλ άξζξωλ 225 θαη 238 ηνπ λ. 3852/2010. 6.
Μεηαθηλήζεηο πνπ έρνπλ ήδε ζπληειεζηεί, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζεσξνύληαη
λόκηκεο θαη εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο. 7. Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο ηεο κεηαθίλεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη εθόζνλ εμαθνινπζνύλ λα
πθίζηαληαη νη ζρεηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, νη ππάιιεινη πνπ κεηαθηλήζεθαλ
κπνξνύλ, ύζηεξα από αίηεζή ηνπο, λα κεηαηάζζνληαη ζηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο είραλ
κεηαθηλεζεί. Γηα ηε κεηάηαμε εθδίδεηαη απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ην δηνξηζκό
νξγάλνπ, κεηά από γλώκε ηνπ νηθείνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ζύκθσλε γλώκε
ηνπ αξκνδίνπ γηα ην δηνξηζκό νξγάλνπ ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο. Η κεηάηαμε δηελεξγείηαη
ζε θελή ζέζε θιάδνπ/ εηδηθόηεηαο ηεο ίδηαο ή αλώηεξεο θαηεγνξίαο, εθόζνλ ν
ππάιιεινο θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζόληα ηεο ζέζεο ζηελ νπνία κεηαηάζζεηαη θαη, αλ δελ
ππάξρεη, ζε ζπληζηώκελε πξνζσπνπαγή ζέζε. Η ζπζηαζείζα πξνζσπνπαγήο ζέζε
θαηαξγείηαη απηνδηθαίσο κε ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν απνρώξεζε ηνπ ππαιιήινπ. Η
πξάμε κεηάηαμεο δεκνζηεύεηαη ζε πεξίιεςε ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.».

Σύκθσλα κε ην άπθπο 74 ηνπ πξόζθαηνπ ν. 4674/2020 «Σηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή
πξννπηηθή

ησλ

Οξγαληζκώλ

Τνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο,

ξύζκηζε

δεηεκάησλ

αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΕΚ Α’ 53) ππό ηνλ
ηίηιν «Υπνρξέσζε παξακνλήο ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ΟΤΑ» νξίδεηαη όηη
«Υπάιιεινη πνπ δηνξίζηεθαλ ή πξνζιήθζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4479/2017, ζε ζέζεηο ππεξεζηώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα
ησλ ΟΤΑ α` βαζκνύ θαη ησλ Ν.Π.Θ.Δ. πνπ ππάγνληαη ζε απηνύο, δελ απνζπώληαη,
κεηαθηλνύληαη ή κεηαηάζζνληαη, εάλ δελ παξέιζνπλ επηά (7) ηνπιάρηζηνλ έηε από
ηνλ δηνξηζκό ή ηελ πξόζιεςή ηνπο. Εμαηξνύληαη νη απνζπάζεηο γηα ιόγνπο πγείαο θαη
ζπλππεξέηεζεο, θαζώο θαη νη ακνηβαίεο κεηαηάμεηο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5
ηνπ άξζξνπ 7 θαη ην άξζξν 10 ηνπ λ. 4440/2016. Τν παξόλ άξζξν θαηαιακβάλεη θαη
ππαιιήινπο πνπ δηνξίζηεθαλ ή πξνζιήθζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ ππ` αξ. 3Κ/2018
πξνθήξπμε ηνπ ΑΣΕΠ.»
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Με ηνλ πξόζθαην ν. 4674/2020 , θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 74 απηνύ, ν λνκνζέηεο
απαγόξεπζε ηελ κεηαθίλεζε ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνύλ ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο
ησλ ΟΤΑ θαη ησλ ΝΠΘΔ απηώλ πξηλ ηελ πάξνδν επηά (7) εηώλ από ηελ αλάιεςε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο (δηνξηζκό –πξόζιεςε). Σηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λ. 4674/2020,
αλαθέξεηαη σο ratio ζεζπίζεσο ηεο ελ ιόγσ δηαηάμεσο, όηη, δεδνκέλεο ηεο
εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ ππέξηεξνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο ε θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ζηηο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ
ραξαθηήξα ησλ ΟΤΑ θαη Ν.Π.Θ.Δ. ησλ ΟΤΑ (θαζαξηόηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνύ,
ύδξεπζεο – άξδεπζεο απνρέηεπζεο), πξνβιέθζεθε ε εηδηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ λ. 4479/2017, γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ ππεξεζηώλ
απηώλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξηνξηζκώλ ησλ πξνζιήςεσλ θαη κε εθαξκνγή εηδηθήο
κνξηνδόηεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρεη απνθηεζεί ζε ππεξεζίεο
θαζαξηόηεηαο ησλ Ο.Τ.Α. ή λνκηθώλ πξνζώπσλ απηώλ. Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, κε ηελ
πξνηεηλόκελε δηάηαμε εηζάγεηαη απαγόξεπζε κεηαθίλεζεο, απόζπαζεο ή κεηάηαμεο
ησλ δηνξηζηέσλ/πξνζιεπηέσλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνθεξύζζνληαη κε ηε δηαδηθαζία απηή
(θαηαιακβάλνληαο θαη ηνπο επηηπρόληεο ηεο 3Κ/2018 Πξνθήξπμεο ηνπ ΑΣΕΠ), γηα
κηα επηαεηία από ηνλ δηνξηζκό/πξόζιεςε θαζελόο, αθξηβώο γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη
εμππεξεηείηαη ν ζθνπόο ηεο επαξθνύο θαη δηαξθνύο ζηειέρσζεο κε έκπεηξν
πξνζσπηθό ησλ επαίζζεησλ απηώλ ππεξεζηώλ γηα ηε δεκόζηα πγεία.

Ι. Επί ηος επωηήμαηορ
Από ην σο άλσ λνκνζεηηθό πιαίζην πεξί κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνύ ησλ Δ.Ε.Υ.Α., νη
νπνίεο πάλησο δελ ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Εληαίνπ Σπζηήκαηνο Κηλεηηθόηεηαο
(λ. 4440/2016), ν λνκνζέηεο πξνέβε κε ην άξζξν 187 λ. 4635/2019 ζηελ ξύζκηζε
κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ αιιά κόλν από κία Δ.Ε.Υ.Α. ζε άιιε Δ.Ε.Υ.Α. ή ηνλ
νηθείν Δήκν κόλν γηα ηελ θάιπψε ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ζύκθωλα κε ηνλ λ.
4257/2014.
Εκ ηων ανωηέπω, ζςνάγεηαι όηι μεηακίνηζη ςπαλλήλος Δ.Ε.Υ.Α. ςπό ηο
ςθιζηάμενο θεζμικό πλαίζιο, ζε άλλον θοπέα (όπωρ ο ΟΑΣΑ) πέπα από ηον Δήμο
ή άλλη Δ.Ε.Υ.Α., δεν εςπίζκει έπειζμα ζηον νόμο, και κείηαι εκηόρ ηων
εθαπμοζηέων νομοθεηικών διαηάξεων.
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Υπάξρεη σζηόζν δςναηόηηηα απόζπαζηρ ηος ςπαλλήλος ζε άλλη Δ.Ε.Υ.Α.
ζύμθωνα με ηην παπ. 8 πεπ. δ’ άπθπος 7 ν. 1069/1980, γηα απνδεδεηγκέλα ηδηαίηεξα
ζνβαξνύο ιόγνπο πγείαο ηνπ ηδίνπ, ζπδύγνπ ή ζπκβηνύληνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4356/2015 (Α΄ 181) ή πξνζώπνπ κε α΄ βαζκό ζπγγέλεηαο πξνο ηνλ
αηηνύληα, κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό νξγάλνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο. Σε
θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ πξέπεη λα είλαη εηδηθώο αηηηνινγεκέλε θαη
λα πξνθύπηεη αηηηώδεο ζύλδεζκνο ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα απόζπαζε θαη ησλ ιόγσλ
πγείαο. Απνζπάζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνύληαη γηα ιόγνπο πγείαο αλαλεώλνληαη κε
απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό νξγάλνπ ηνπ θνξέα ππνδνρήο γηα κηα ή θαη
πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη γηα όζν ρξόλν εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη νη ιόγνη πγείαο
γηα ηνπο νπνίνπο έγηλαλ, νη νπνίνη απνδεηθλύνληαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα
ζηελ παξνύζα.

Αζήλα, 9-9-2021
Ο Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάλνο Ζπγνύξεο
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