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Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συ−
ντάγματος ο παρών κώδικας νόμων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων, με τον οποίο κωδικο−
ποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις:

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή 
μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφά−
λειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το 
σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την 
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προ−
στασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη 
των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων 
και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη 
διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση 
των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς 
και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών 
αρχών.

Αρθρο 2
Έκταση εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν 
ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλ−
λεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα.

2. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται και στο 
ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των 
σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστη−

ριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγ−
γενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το 
ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να 
εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια 
των εργαζομένων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων 
διατάξεων και β) για το ένστολο προσωπικό των σω−
μάτων ασφαλείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 73 παρ. 1.

3. Οι διατάξεις του κώδικα δεν εφαρμόζονται στο 
οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η 
υγεία και η ασφάλεια του ως άνω προσωπικού, εν όψει 
των στόχων του κώδικα.

4. Ειδικά στις θαλάσσιες μεταφορές, εφαρμογή έχουν 
οι διατάξεις του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 216 Α΄), του ν. 3816/1958 «Περί 
Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 32 Α΄), του 
ν. 486/1976 «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 134 Διεθνούς 
Συμβάσεως Εργασίας «Περί προλήψεως των εργατικών 
ατυχημάτων των ναυτικών»» (ΦΕΚ 321 Α΄), του ν. 948/1979 
«Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 147 Διεθνούς Συμβάσεως 
Εργασίας «περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των 
Εμπορικών πλοίων»» (ΦΕΚ 167 Α΄), του ν. 1314/1983 «Για 
την κύρωση της διεθνούς σύμβασης «για πρότυπα εκπαί−
δευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών 
των ναυτικών, 1978»» (ΦΕΚ 2 Α΄) και των κατ’ εξουσιοδό−
τηση αυτών εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων.

5. Ειδικά για τον κλάδο των μεταλλείων − λατομείων −
ορυχείων εφαρμογή έχουν και οι πλέον δεσμευτικές ή 
και ειδικές διατάξεις της υπ’ αριθμ. II−5η/Φ/17402/12.12.1984 
απόφασης Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
«Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» 
(ΦΕΚ 931 Β΄).

6. Τα προεδρικά διατάγματα για θέματα υγείας και 
ασφάλειας, όταν αφορούν το Δημόσιο, νομικά πρόσω−
πα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εκδίδονται με τη σύμπραξη και 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

Άρθρο 3
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ως:
α) Εργαζόμενος: κάθε πρόσωπο που απασχολείται από 

έναν εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπε−
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κό χώρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διά−
ταξη. Εξαιρούνται οι: αα) χώροι εργασίας, στους οποίους 
τεχνικοί λόγοι παραγωγής δεν επιτρέπουν άμεση οπτική 
επαφή με τον εξωτερικό χώρο και ββ) χώροι εργασίας, 
με επιφάνεια κάτοψης πάνω από 2.000 τετραγωνικά 
μέτρα, εφόσον υπάρχουν επαρκή διαφανή ανοίγματα 
στην οροφή.

β) Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων εργα−
σίας και διαδρόμων κυκλοφορίας κατασκευάζονται ή 
διευθετούνται με τρόπο, ώστε να μη δημιουργούνται 
κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργα−
ζομένων. Ειδικότερα ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να 
είναι ανάλογος με το είδος και τη φύση της εργασίας, 
να έχει χαρακτηριστικά φάσματος παραπλήσια με του 
φυσικού φωτισμού, να ελαχιστοποιεί τη θάμβωση, να μη 
δημιουργεί αντιθέσεις και εναλλαγές φωτεινότητας και 
να διαχέεται, διευθύνεται και κατανέμεται σωστά.

γ) Οι ανάγκες σε φωτισμό γενικό ή τοπικό ή συν−
δυασμένο γενικό και τοπικό, καθώς και η ένταση του 
φωτισμού εξαρτώνται από το είδος και τη φύση της 
εργασίας και την οπτική προσπάθεια που απαιτεί.

δ) Αν από το είδος απασχόλησης των εργαζομένων 
και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρη−
σης είναι δυνατό να προκύψουν κίνδυνοι ατυχήματος 
από απρόοπτη διακοπή του γενικού φωτισμού, πρέπει 
να υπάρχει εφεδρικός φωτισμός ασφάλειας. Η ένταση 
του εφεδρικού φωτισμού είναι το 1/100 της έντασης 
του γενικού και οπωσδήποτε όχι μικρότερη από το 1 
λουξ (lux).

ε) Οι διακόπτες του τεχνητού φωτισμού πρέπει να 
είναι εύκολα προσιτοί, ακόμα και στο σκοτάδι και να 
είναι τοποθετημένοι κοντά στις εισόδους και εξόδους, 
καθώς και κατά μήκος των διαδρόμων κυκλοφορίας και 
των θυρίδων προσπέλασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ

Άρθρο 34
Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων

και προμηθευτών μηχανών, εργαλείων και συσκευών

Οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και προμηθευτές:
α) μεριμνούν ώστε τα μηχανήματα, εργαλεία, συ−

σκευές, τα οποία παράγουν, εισάγουν ή διαθέτουν στο 
εμπόριο, να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας και τους κανόνες 
της τεχνικής κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή 
τους και

β) χορηγούν τις απαιτούμενες γραπτές οδηγίες χρή−
σης και συντήρησης, επισημαίνοντας τους πιθανούς 
κινδύνους από τη χρήση των προϊόντων τους.

Άρθρο 35
Προστασία από μηχανικούς
και ηλεκτρικούς κινδύνους

1. Μηχανές, συσκευές και εργαλεία με την έννοια του 
παρόντος είναι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται 
στους τόπους εργασίας και που κινούνται με οποιαδή−
ποτε άλλη ενέργεια, εκτός από την ανθρώπινη.

2. Οι μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να έχουν 
κατασκευασθεί έτσι, ώστε με την ορθή τοποθέτηση 

και χρήση τους να μη δημιουργούν κινδύνους για τους 
εργαζομένους.

3. Οι μηχανές, συσκευές και εργαλεία πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα έτσι, ώστε τα κινούμενα στοιχεία τους, 
που είναι δυνατό να δημιουργήσουν κινδύνους για τους 
εργαζομένους, να μην είναι προσιτά ή να αποκλείεται 
τυχαία επαφή μαζί τους στο μέτρο που αυτό δεν πα−
ρακωλύει τη λειτουργία και χρήση τους.

4. Αν δεν είναι δυνατό να αποτραπεί η ύπαρξη εξωτε−
ρικών και προσιτών στους εργαζομένους περιστρεφό−
μενων στοιχείων ή στοιχείων μετάδοσης της κίνησης, 
πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας 
των εργαζομένων από αυτά.

5. Στις μηχανές, συσκευές και εργαλεία και στο μέτρο 
που δεν παρακωλύεται ο σκοπός χρήσης τους, πρέπει 
να αποφεύγονται οι αιχμηρές γωνίες και ακμές, καθώς 
και οι τραχείες επιφάνειες.

6. Αν κατά τη λειτουργία των μηχανών, συσκευών και 
εργαλείων είναι δυνατό να εκσφενδονισθούν στοιχεία 
ή τεμάχιά τους ή υποπαράγωγα της λειτουργίας τους 
(ρινίσματα, σκόνες ή άλλα) και στο μέτρο που δημι−
ουργούνται κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πρέπει 
να λαμβάνονται ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα, όπως 
προστατευτικές καλύπτρες, εγκαταστάσεις αναρρό−
φησης και άλλα.

7. Οι ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία 
πρέπει να έχουν κατασκευασθεί έτσι, ώστε κατά τη 
χρήση τους να υπάρχει επαρκής προστασία από τους 
κινδύνους της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Άρθρο 36
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού νοείται ως:
α) «Παράγοντας» κάθε φυσικός, χημικός και βιολογι−

κός παράγοντας, που ενυπάρχει κατά την εργασία και 
μπορεί να είναι επιβλαβής στην υγεία των εργαζομένων 
ή επικίνδυνος από άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη 
φυσική του κατάσταση.

β) «Οριακή τιμή έκθεσης» το ανώτερο επίπεδο έκθε−
σης των εργαζομένων σ’ έναν παράγοντα, το οποίο 
καθορίζεται κατά τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου 
ως η ανώτερη τιμή συγκέντρωσης ή έντασής του στον 
τόπο εργασίας, πάνω από την οποία δεν επιτρέπεται 
να εκτίθενται οι εργαζόμενοι.

γ) «Οριακή τιμή βιολογικού δείκτη» η ανώτερη επι−
τρεπόμενη συγκέντρωση ενός παράγοντα, ο οποίος 
μετράται απευθείας σε σωματικούς ιστούς, σωματικά 
υγρά ή στον εκπνεόμενο αέρα ή έμμεσα από την ειδική 
δράση του στον οργανισμό.

Άρθρο 37
Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών,

εισαγωγέων και προμηθευτών

1. Ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους 
τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργα−
ζομένων παράγοντες που χρησιμοποιούνται ή δημιουρ−
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γούνται στους τόπους εργασίας και, προκειμένου να 
συμμορφωθεί με τις παραπάνω απαιτήσεις, δικαιούται 
να ζητά από τον παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμη−
θευτή των παραγόντων αυτών πληροφορίες τόσο για 
τους κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία των 
εργαζομένων, όσο και για τις μεθόδους ασφαλούς χρή−
σης τους.

2. Τα πρόσωπα που παρασκευάζουν, εισάγουν, θέ−
τουν σε κυκλοφορία ή παραχωρούν με οποιονδήποτε 
τρόπο παράγοντες για επαγγελματική χρήση έχουν 
υποχρέωση:

α) να βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά−
ξεις, ότι οι παράγοντες αυτοί δεν παρουσιάζουν κίνδυνο 
για την υγεία των προσώπων που τους χρησιμοποιούν, 
εφόσον χρησιμοποιούνται κατάλληλα για την εργασία 
για την οποία έχουν προδιαγραφεί,

β) να παρέχουν γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα 
επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους 
κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων που εκτίθε−
νται σ’ αυτούς, καθώς και γραπτές οδηγίες για την ορθή 
χρήση και τον τρόπο προφύλαξης από τους γνωστούς 
κινδύνους και

γ) να διεξάγουν μελέτες και έρευνες και να ενημε−
ρώνονται με οποιονδήποτε τρόπο για την εξέλιξη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, ώστε να αντα−
ποκρίνονται στις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α΄ και 
β΄.

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η διακίνηση στους χώ−
ρους εργασίας χημικών παραγόντων σε συσκευασίες 
και με τρόπους που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 
σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 38
Μέτρα προστασίας των εργαζομένων

που εκτίθενται σε παράγοντες

1. Ο εργοδότης οφείλει να παίρνει μέτρα, ώστε να 
αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των ερ−
γαζομένων σε παράγοντες, όσο είναι πρακτικά δυνα−
τό. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο έκθεσης πρέπει να 
είναι κατώτερο από εκείνο που ορίζει η «οριακή τιμή 
έκθεσης».

2. Ο εργοδότης, για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις 
της παραγράφου 1, υποχρεούται να παίρνει κατά σειρά 
τα πιο κάτω μέτρα:

α) να αντικαθιστά, όσο είναι πρακτικά δυνατό, τους 
παράγοντες που είναι επιβλαβείς για την υγεία των 
εργαζομένων ή επικίνδυνοι με άλλους αβλαβείς ή λι−
γότερο επιβλαβείς, καθώς και να περιορίζει τη χρήση 
τους στο χώρο εργασίας,

β) να αντικαθιστά, όσο είναι πρακτικά δυνατό, παρα−
γωγικές διαδικασίες, μεθόδους και μέσα που δημιουρ−
γούν στους χώρους εργασίας παράγοντες, οι οποίοι 
θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία ή επικίνδυνοι, με 
άλλες που δε δημιουργούν καθόλου τους παράγοντες 
αυτούς ή τους δημιουργούν σε επίπεδο χαμηλότερο 
από εκείνο που ορίζει η κατά περίπτωση «οριακή τιμή 
έκθεσης»,

γ) να περιορίζει, όσο είναι πρακτικά δυνατό, τον αριθ−
μό των εργαζομένων που εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν σε παράγοντες και το χρόνο έκθεσής τους 
και

δ) να παρέχει μέτρα και μέσα ατομικής προστασίας 
στους εργαζομένους, όταν δεν είναι πρακτικά δυνατό να 
αποφευχθεί η επιβλαβής έκθεση τους με τους τρόπους, 
που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

3. Ο εργοδότης εκτός από τις υποχρεώσεις της προη−
γούμενης παραγράφου πρέπει να λαμβάνει και τα εξής 
μέτρα:

α) να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγό−
ντων στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης 
των εργαζομένων σ’ αυτούς, πριν αρχίσει η λειτουργία 
μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά δια−
στήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καθώς 
και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών 
σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του ιατρικού ελέγ−
χου των εργαζομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 39 για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,

β) να ενεργεί τακτικό έλεγχο και συντήρηση των μέ−
σων, συσκευών ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται 
για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης 
παραγράφου, ώστε αυτά να λειτουργούν σωστά και να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων του 
παρόντος,

γ) να προβλέπει και να λαμβάνει ειδικά επείγοντα 
μέτρα για τις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, που 
μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες υπερβάσεις των «ορι−
ακών τιμών έκθεσης»,

δ) να εγκαθιστά σηματοδότηση προειδοποίησης και 
ασφάλειας των χώρων εργασίας και συστήματα συνα−
γερμού και

ε) να τηρεί και να ενημερώνει, σύμφωνα με τις σχε−
τικές διατάξεις και τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, 
καταλόγους των εργαζομένων που εκτίθενται στους 
παράγοντες και βιβλία καταχώρισης των αποτελεσμά−
των των ελέγχων που γίνονται σύμφωνα με τις προη−
γούμενες περιπτώσεις.

Άρθρο 39
Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται

σε παράγοντες

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να παραπέμπει, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, σε ιατρικό έλεγχο κάθε ερ−
γαζόμενο: α) μετά την πρόσληψή του και στη συνέχεια 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και β) κατά την αλλαγή 
θέσης εργασίας και πριν από την τοποθέτησή του σε 
εργασία που συνεπάγεται έκθεση σε παράγοντες, σύμ−
φωνα με την έννοια του παρόντος.

2. Ο εργοδότης μεριμνά ώστε να τηρούνται και να 
ενημερώνονται:

α) βιβλίο καταχώρησης των συλλογικών ανώνυμων 
αποτελεσμάτων των βιολογικών εξετάσεων ενδεικτι−
κών της έκθεσης, όταν προβλέπονται τέτοιες εξετάσεις 
και

β) ατομικός ιατρικός φάκελος των εργαζομένων που 
εκτίθενται στους παράγοντες. Ο φάκελος τηρείται από 
τον ιατρό εργασίας που είναι υπεύθυνος για τη διαφύ−
λαξη του ιατρικού απορρήτου.

3. Δεν επιτρέπεται να απασχολείται εργαζόμενος σε 
εργασία που συνεπάγεται έκθεση στους παράγοντες, 
αν αυτή είναι αντίθετη με τα πορίσματα του ιατρικού 
ελέγχου της παραγράφου 1.

Gyftakis
Highlight



1750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ  
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