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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου
Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο.

2

Διεύρυνση Αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Νίκαιας.

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019
(B’ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και
διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την
επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα
οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 74472/Δ2
(1)
Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου
Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/
1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

Αρ. Φύλλου 2450

5. Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β' 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία
Ζαχαράκη».
6. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 3966/ 2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
8. Την υπ’ αρ. 28/05-06-2020 πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/273/
72484/Β1/12-06-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Για τη διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου
Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο ισχύουν τα
εξής:
A) A΄ τάξη Γυμνασίου
Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α’ Γυμνασίου
πραγματοποιείται σε δύο συνεχόμενες διδακτικές ώρες.
i) Όταν ο αριθμός των μαθητών/-τριών του τμήματος
υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα χωρίζεται σε
δύο ομάδες μαθητών/-τριών και για κάθε εβδομάδα
προβλέπονται δύο (2) διδακτικά δίωρα, ως εξής:
- Το πρώτο διδακτικό δίωρο της εβδομάδας, η πρώτη
ομάδα μαθητών/-τριών διδάσκεται Πληροφορική στο
εργαστήριο Πληροφορικής για δύο (2) ώρες. Ταυτόχρονα, η δεύτερη ομάδα μαθητών/-τριών την πρώτη
διδακτική ώρα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο
Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν
υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας και τη δεύτερη διδακτική ώρα διδάσκεται Οικιακή Οικονομία ή το αντίστροφο.
- Το δεύτερο διδακτικό δίωρο, η δεύτερη ομάδα μαθητών/-τριών διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο
Πληροφορικής για δύο (2) ώρες. Ταυτόχρονα, η πρώτη
ομάδα μαθητών/-τριών την πρώτη διδακτική ώρα διδά-
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σκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην
αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο
Τεχνολογίας και τη δεύτερη διδακτική ώρα διδάσκεται
Οικιακή Οικονομία ή το αντίστροφο.
ii) Όταν ο αριθμός των μαθητών/-τριών του τμήματος
δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), τότε το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται στο
εργαστήριο Πληροφορικής για δύο (2) ώρες/εβδομάδα,
η Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας
ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας για μία (1) ώρα/εβδομάδα και η
Οικιακή Οικονομία διδάσκεται για μία (1) ώρα/εβδομάδα.
B) B΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου
i) Όταν ο αριθμός των μαθητών/-τριών του τμήματος
υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα χωρίζεται σε
δύο ομάδες μαθητών/-τριών.
- Την πρώτη ώρα διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας, η πρώτη ομάδα μαθητών/-τριών διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής.
Ταυτόχρονα, η δεύτερη ομάδα μαθητών/-τριών διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην
αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο
Τεχνολογίας.
- Τη δεύτερη ώρα διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας, η πρώτη ομάδα μαθητών/-τριών
διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή
στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η δεύτερη ομάδα
μαθητών/-τριών διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής.
ii) Όταν ο αριθμός των μαθητών/-τριών του τμήματος
δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), τότε το τμήμα δεν
χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται
στο εργαστήριο Πληροφορικής και η Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του
τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό
έτος 2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 11523
(2)
Διεύρυνση Αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Νίκαιας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2008 (Α΄ 98).
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2. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
3. Του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/
29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
και ειδικότερα το άρθρο 1.
4. Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης», όπως ισχύουν καθώς και του άρθρου 113
του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 53).
5. Του ν. 4636/2019 (Α’ 169) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις».
6. Του ν. 4686/2020 (Α΄ 96) « Βελτίωση της μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των
νόμων 4636/2019 (Α΄169), 4375/2016 (Α΄51), 4251/2014
(Α΄80) και άλλες διατάξεις».
7. Του π.δ. 122/2017 (Α΄149) «Οργανισμός Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής».
8. Του π.δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
9. Του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
10. Του π.δ. 4/2020 (Α΄4) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
11. Του π.δ. 6/2020 (Α΄ 5) «Διορισμός Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού».
12. Του π.δ. 9/2020 (Α΄ 10) «Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου».
13. Της υπ΄αρ. 3231/2.4.2020 απόφασης του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου (Υ.Ο.Δ.Δ. 245), «Διορισμός
Διοικητή Υπηρεσίας Ασύλου».
14.Της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ΄αρ. 10302/29.5.2020
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄2036), «Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής
προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία».
15. Της υπ’ αρ. 28162/2019 (Β΄ 4265) απόφασης του
Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου « Ίδρυση, έναρξη λειτουργίας και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς
Κλιμακίου Ασύλου Νίκαιας».
16. Την ανάγκη επιτάχυνσης της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων.
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17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Τροποποιείται η υπ’ αρ. 28162/2019 (Β΄ 4265) απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ως ακολούθως:
Στην παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως
εξής: «Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Νίκαιας είναι επίσης αρμόδιο για την παραλαβή ταξιδιωτικών εγγράφων
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. οικ.
10302/29.05.2020 (Β’ 2036) κοινής υπουργικής απόφασης
“Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία”».
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020
Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Α.1145
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019
(B’ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού
και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για
την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του
ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
και της παρ. 10 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
2. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.03.2017
(Β΄ 968), απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130
και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
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4. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016, την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
«Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπ’ αρ. 5294
ΕΞ2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την υπ’ αρ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2-12-2013
(Β΄ 3051/2-12-2013) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού
συστήματος ICIS.net και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε
πλήρη εφαρμογή».
6. Την υπ’ αρ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013
ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICIS.net».
7. Την υπ’ αρ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016
(Β΄ 4488/30-12-2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή
των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου».
8. Την υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933) απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις
προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας
αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες».
9. Την ανάγκη παράτασης του χρονικού διαστήματος
προσαρμογής των συναλλασσομένων για την ορθή δήλωση της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων
επιβατικών αυτοκινήτων στα παραστατικά θέσης σε
ανάλωση, με βάση τους δημοσιευθέντες από τα υπόχρεα
πρόσωπα τιμοκαταλόγους με τις τιμές λιανικής πώλησης
προ φόρων, καθώς και την ανάγκη παράτασης του χρονικού διαστήματος για την προσαρμογή των τελωνειακών αρχών στην αποτελεσματικότερη τήρηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ.
Α.1203/16-5-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 15 της υπ’ αρ.
Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933) απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για
την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα
επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος και το αργότερο μέχρι 30/6/2020,
δύναται να μην συμπληρώνεται από τον υπόχρεο για την
υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, η λιανική
τιμή πώλησης προ φόρων στη Δήλωση Εξοπλισμού και
Αξίας του Παραρτήματος Ι και το σύνολο της φορολογη-
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τέας αξίας στο παραστατικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.
Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η προβλεπόμενη
διαδικασία ανάκτησης των παραστατικών από τις αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Τελωνείων ICISNET για τον προσδιορισμό/
καθορισμό της αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 6, του στοιχείου β της
παραγράφου 2 και του στοιχείου β της παραγράφου 4
του άρθρου 8, δεν είναι υποχρεωτική για τα τελωνεία
του Νομού Αττικής, τα οποία δύνανται να αποστέλλουν
τα παραστατικά μετά των συνημμένων δικαιολογητικών εγγράφων στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια
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για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας με κάθε
πρόσφορο, κατά την κρίση τους μέσο».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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