
  ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό

έτος 2022-23» 

 Η  εισαγωγή  των  μαθητών  στα  Πειραματικά  Δημοτικά  σχολεία  και  Πειραματικά  Νηπιαγωγεία

διέπεται από τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7, 8 και 9  του άρθρου 18 του ν. 4692/20 (111 Α/ 12-6-

2020). Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι

μαθητές/τριες  που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016 ενώ στο Νηπιαγωγείο οι μαθητές/

τριες   που  γεννήθηκαν  από  1-1-2017  έως  31-1-2017  (νήπια)  και  από 1-1-2018  έως  31-12-2018

(προνήπια).

Κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 18, «Η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με

κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Με απόφαση του

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και

γνώμη του  Ι.Ε.Π.,  καθορίζεται  κάθε  ειδικότερο ζήτημα σχετικά  με  τη  διαδικασία  υποβολής  των

αιτήσεων συμμετοχής, την εφαρμογή της διαδικασίας της κλήρωσης, τον χρόνο διενέργειάς της, τη

διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ' εξαίρεση εισαγωγής για λόγους

συγγένειας με ειδική κλήρωση. Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη ανά

βαθμίδα σχολείου.» . Για τα νήπια,  που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και φοιτούν το

σχολ. έτος 2021-22 σε  Πειραματικό Νηπιαγωγείο, συνδεδεμένο με  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο,

καθώς και τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού οι οποίοι το σχολικό έτος 2021-22 φοιτούν σε Πειραματικό

Δημοτικό και επιθυμούν να φοιτήσουν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο, ισχύει η παρ. 6 του

άρθρου  18  που  ορίζει  ότι:  «Η  εισαγωγή  των  μαθητών,  οι  οποίοι  είναι  απόφοιτοι  ΠΕΙ.Σ.  σε

συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13, γίνεται χωρίς να

διενεργηθεί νέα κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση κενών θέσεων

που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν τα ακόλουθα για την εισαγωγή των μαθητών σε:

Ι. Πειραματικά Νηπιαγωγεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

-----
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 
37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Πληροφορίες : Ε. Λαδά
Τηλέφωνο : 210 344. 2905
Ηλ. Ταχδρομείο: atpps  @  minedu  .  gov  .  gr  

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 02 /3/2022
Αρ. Πρωτ.:   23990  /Δ6

ΠΡΟΣ: 
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 
3. Πειραματικά  Νηπιαγωγεία, 
Πειραματικά  Δημοτικά Σχολεία, 
Πειραματικά Γυμνάσια
    
(Με ηλεκτρονική διεκπεραίωση) 
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Η  επιλογή  για  εισαγωγή  στα  Πειραματικά  Νηπιαγωγεία  γίνεται  αποκλειστικά  με  δημόσια

ηλεκτρονική  κλήρωση.  Οι  γονείς/κηδεμόνες  των  μαθητών/τριών,  που  ενδιαφέρονται  για  την

εισαγωγή τους, υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

(gov.gr).   Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί το έτος

2018 (προνήπια) δικαιούνται για το σχολικό έτος 2022-2023 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε

ένα μόνο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας τους και  τα όρια της

σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου. Σε ορισμένα μόνο Πειραματικά Νηπιαγωγεία είναι δυνατή

η υποβολή αίτησης για  νήπια (γεννημένα το έτος 2017), σε συνάρτηση με τις συνθήκες λειτουργίας

του  συγκεκριμένου  Νηπιαγωγείου,  έπειτα  από  εισήγηση  του  οικείου  Επιστημονικού  Εποπτικού

Συμβουλίου  (ΕΠ.Ε.Σ.)  και  έγκριση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  των  Προτύπων  και  Πειραματικών

Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το

χρονικό  διάστημα  υποβολής  των  αιτήσεων  καθώς  και  η  ημερομηνία  κλήρωσης  ορίζονται  με

Υπουργική  Απόφαση  που  θα  εκδοθεί   στο  άμεσο  χρονικό  διάστημα  και  θα  ανακοινωθεί  στην

ιστοσελίδα   της  Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=8159  )    καθώς  και  στις

ιστοσελίδες των οικείων σχολικών μονάδων.

Οι  γονείς/κηδεμόνες,  παράλληλα,  ακολουθούν  τα  προβλεπόμενα  στην  υπό  στοιχεία

Φ.6/18466/Δ1/18.02.2022/(ΑΔΑ:6ΒΘΒ46ΜΤΛΗ-Σ54)  με  θέμα  «Εγγραφές  μαθητών/τριών  στα

Νηπιαγωγεία  για  το  σχολικό  έτος  2022-23» εγκύκλιο  της  Υφυπουργού  Παιδείας  και

Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους

και  σύμφωνα με  τα  όρια  της  σχολικής  περιφέρειας  του  Νηπιαγωγείου,  μέσω  της  ηλεκτρονικής

πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-

eggrafi.services.gov.gr/     κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η παραπάνω πλατφόρμα δεν αφορά στις αιτήσεις για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία 

 ΙΙ. Α΄ τάξη Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη Πειραματικού Δημοτικού ακολουθούνται οι παρακάτω

διαδικασίες κατά περίπτωση: 

 α) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο των οποίων οι

γονείς/κηδεμόνες  επιθυμούν  τη  φοίτησή  τους  στην  Α΄  τάξη  του  συνδεδεμένου  με  αυτό

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου. 

Οι  παραπάνω  μαθητές/τριες  εγγράφονται  αυτοδίκαια  στην  Α΄  τάξη  του  συνδεδεμένου

Πειραματικού  Δημοτικού  Σχολείου,  ακολουθώντας  τις  προβλεπόμενες  διαδικασίες  στην  υπό

στοιχεία Φ.6/18474/Δ1/18.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΩΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΖ) εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας

και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή,  με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για

το σχολικό έτος 2022-23».

 β) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, των οποίων

οι γονείς/κηδεμόνες δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού

Δημοτικού Σχολείου. 

Οι γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο Νηπιαγωγείο φοίτησης ότι δεν επιθυμούν

την εγγραφή του/της  μαθητή/τριας στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό το αργότερο μέχρι 8

Μαρτίου  2022.  Ακολούθως  εγγράφουν  τους/τις  μαθητές/τριες  στην   Α΄  τάξη  του  Δημοτικού

Σχολείου  στο  οποίο  ανήκουν  χωροταξικά  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  υπό  στοιχεία

Φ.6/18474/Δ1/18.02.2022  (ΑΔΑ: 6ΖΩΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΖ)  εγκύκλιο  της  Υφυπουργού  Παιδείας  και

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
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Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή, με θέμα:  «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το

σχολικό έτος 2022-23», κατά το διάστημα 1-20 Μαρτίου 2022. 

Ο/η   προϊστάμενος/η  του  Πειραματικού  Νηπιαγωγείου    ενημερώνει  άμεσα  το  Αυτοτελές  Τμήμα  

Προτύπων  και  Πειραματικών  Σχολείων  για  το  συνολικό  αριθμό  των  μαθητών/τριών  που  δεν

επιθυμούν τη φοίτησή τους στο συνδεδεμένο Σχολείο. 

γ) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δε φοιτούν σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή φοιτούν σε Πειραματικό

Νηπιαγωγείο  το  οποίο  δε  συνδέεται  με  αντίστοιχο  Πειραματικό  Δημοτικό  Σχολείο  και  οι

γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν  να εισαχθούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο. 

Οι γονείς/κηδεμόνες εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην  Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο

οποίο  ανήκουν  χωροταξικά,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στην  υπό  στοιχεία  Φ.6/18474/

Δ1/18.02.2022  (ΑΔΑ:6ΖΩΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΖ)  εγκύκλιο  της  Υφυπουργού Παιδείας  και  Θρησκευμάτων

Ζωής Μακρή με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-

23»,  κατά το χρονικό διάστημα 1-20 Μαρτίου 2022. 

 Παράλληλα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας

Διοίκησης, προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική

κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Δημοτικό της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής

των  αιτήσεων,  η  εφαρμογή  της  διαδικασίας  της  ηλεκτρονικής  κλήρωσης,  το  χρονικό  διάστημα

υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που

θα  εκδοθεί   στο  άμεσο  χρονικό  διάστημα  και  θα  ανακοινωθεί  στην  ιστοσελίδα  της  Δ.Ε.Π.Π.Σ.

(https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=8159  )   και στις ιστοσελίδες των οικείων σχολικών μονάδων.

ΙΙΙ. Α΄ τάξη Πειραματικού Γυμνασίου

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη Πειραματικού Γυμνασίου ακολουθούνται οι παρακάτω

διαδικασίες, κατά περίπτωση: 

 α)  Μαθητές/τριες που προέρχονται  από το συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό των οποίων οι

γονείς/κηδεμόνες  επιθυμούν τη  φοίτησή  τους  στην  Α΄  τάξη  του  συνδεδεμένου  Πειραματικού

Γυμνασίου.

 Οι  παραπάνω  μαθητές/τριες  εγγράφονται αυτοδίκαια  στην  Α΄  τάξη  του  συνδεδεμένου

Πειραματικού Γυμνασίου και οι απολυτήριοι τίτλοι διαβιβάζονται  υπηρεσιακώς στο Πειραματικό

Γυμνάσιο  εγγραφής,  επί  αποδείξει  (παρ.  3  της  υπό  στοιχεία  2367/ΓΔ4/24.06.2021/(Β΄2675)

Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21 5-2019 υπουργικής

απόφασης  «Εγγραφές,  μετεγγραφές,  φοίτηση  και  θέματα  οργάνωσης  της  σχολικής  ζωής  στα

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005)).

 β)  Μαθητές/τριες  που  προέρχονται  από το  συνδεδεμένο Πειραματικό  Δημοτικό  Σχολείο, των

οποίων  οι  γονείς/κηδεμόνες  δεν  επιθυμούν τη  φοίτησή  τους  σε  συνδεδεμένο  Πειραματικό

Γυμνάσιο. 

Οι γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο φοίτησης

ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του/της  μαθητή/τριας στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο το

αργότερο μέχρι 8 Μαρτίου 2022 συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με

το  σχετικό  αποδεικτικό.  Ακολούθως,  ο/η  Διευθυντής/ντρια  του  Δημοτικού  μεριμνά  για  την

κατάρτιση πίνακα με τις διευθύνσεις των παραπάνω μαθητών/τριών και έχει την ευθύνη, οι μεν

υπεύθυνες  δηλώσεις  να  παραμείνουν  στο  σχολείο  ο  δε  πίνακας  να  αποσταλεί  στην  οικεία

Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  προκειμένου  οι  παραπάνω  μαθητές/τριες  να

κατανεμηθούν στα Γυμνάσια με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους. 

https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=8159


Ενημερώνει, άμεσα, το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για τον συνολικό

αριθμό των μαθητών/τριών, που δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους στο συνδεδεμένο Σχολείο. 

γ) Μαθητές/τριες  οι  οποίοι/ες  δε  φοιτούν σε  Πειραματικό  Δημοτικό  Σχολείο  ή  φοιτούν  σε

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο το οποίο δεν συνδέεται με αντίστοιχο Πειραματικό Γυμνάσιο και οι

γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν να εισαχθούν σε Πειραματικό Γυμνάσιο. 

Εγγράφονται  στην   Α΄  τάξη  του  Γυμνασίου  στο  οποίο  ανήκουν  χωροταξικά,  σύμφωνα  με  τα

προβλεπόμενα  στην  παράγραφο  3  της  υπό  στοιχεία  2367/ΓΔ4/24.06.2021/(Β΄2675)  Υπουργικής

Απόφασης με θέμα:  «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21 5-2019 υπουργικής απόφασης

«Εγγραφές,  μετεγγραφές,  φοίτηση  και  θέματα  οργάνωσης  της  σχολικής  ζωής  στα  σχολεία  της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005)».

Παράλληλα υποβάλλουν ηλεκτρονική  αίτηση  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  της  Δημόσιας

Διοίκησης προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική

κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Γυμνάσιο της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής

των  αιτήσεων,  η  εφαρμογή  της  διαδικασίας  της  ηλεκτρονικής  κλήρωσης,  το  χρονικό  διάστημα

υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που

θα  εκδοθεί  στο  άμεσο  χρονικό  διάστημα  και  θα  ανακοινωθεί  στην  ιστοσελίδα  της  Δ.Ε.Π.Π.Σ.

(https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=8159),  καθώς  και  στις  ιστοσελίδες  των  οικείων  σχολικών

μονάδων.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού, κας  Ζ. Μακρή 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής, κου Α.

Κόπτση 

4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 

5. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. – Τμήματα Α’ & Β’ 

6. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης – Τμήμα Β’ 

7. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α’  

8. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 

9. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων 

10. Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων 

11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τμήμα Α’ (ΠΣ Myschool) 

Συνημμένα:

Παράρτημα -  Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Γονέα/Κηδεμόνα  που συμπληρώνεται και από τους

δυο γονείς (ν. 4800/2021 Α΄ 81/21-5-2021)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=8159


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
(Όνομα Πειραματικού Νηπιαγωγείου/Δημοτικού Σχολείου)

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός
:

Αριθ: ΤΚ
:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Το τέκνο μου (ονοματεπώνυμο) που φοιτά στο (όνομα Πειραματικού 
Νηπιαγωγείου/Δημοτικού Σχολείου),  ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ να εγγραφεί στην Α΄ τάξη του (όνομα 
συνδεδεμένου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου/Γυμνασίου.)

 (4)

Ημερομηνία:      … /03/ 2022

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται  με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4)  Σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  χώρου  η  δήλωση  συνεχίζεται  στην  πίσω  όψη  της  και  υπογράφεται  από  τον
δηλούντα ή την δηλούσα. 
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