
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση συμπληρωματικής υπερωριακής απα-
σχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 από-
φασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση 
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαί-
ρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων
(Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.  6083/
15-04-2020 (Β΄ 1529), 6640/29-04-2020 (Β΄ 1635), 
6895/06-05-2020 (Β΄ 1755) και 7466/19-05-2020 
(Β΄ 1942) όμοιες αποφάσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 61785 /N4 (1)
Έγκριση συμπληρωματικής υπερωριακής απα-

σχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,

β) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του άρθρου 20 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄),

δ) του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

στ) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων,

η) Την υπ’ αρ. 122795/Γ1/30-07-2019 (ΦΕΚ 523 ΥΟΔΔ) 
απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ει-
δικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων».

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. Υ.Σ. 1583/4-03-2020 έγγραφο του 
Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού 
και Μ.Π.Δ.Σ. με θέμα «Εγγεγραμμένες Πιστώσεις τακτι-
κού π/υ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για υπερωρίες διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας 
Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής», σχετικά με το διαθέσιμο προς ανάληψη 
ποσό στον ΑΛΕ 2120201001του Ε.Φ. 1019-206-0000000.

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 51642/Ν4/6-05-2020 απόφαση 
«Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για τις υπερωρίες 
του προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πειραιά του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων».

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ. 1/Α/179/58452/Β1/19-05-2020 
(ΑΔΑ: 639Υ46ΜΤΛΗ-ΑΙΟ) απόφαση «Μεταφορά πιστώ-
σεων από τον Α.Λ.Ε. 2120201001 του Ε.Φ. 1019-206-
0000000 στον Α.Λ.Ε. 2120201001 του Ε.Φ. 1019-206-
9910600 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
έτους 2020».

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/218/ 60589 /B1/21-05-2020 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Την υπ’ αρ. 44868/N4/10-04-2020 υπουργική από-
φαση «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
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λήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

9. Το γεγονός ότι η συμπληρωματική υπερωριακή απα-
σχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων 
και επειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά, οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν 
στην υπ’ αρ. πρωτ. υπουργική απόφαση 44868/N4/
10-04-2020 «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», και 
δημιουργούνται κυρίως από:

- Την παραλαβή, την επεξεργασία, τον έλεγχο και την 
καταγραφή δικαιολογητικών στην πλατφόρμα ΟΠΣΥΔ 
των αιτήσεων εκπαιδευτικών για διορισμό στο πλαίσιο 
των 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 προκη-
ρύξεων του ΑΣΕΠ.

-Την προετοιμασία, την υποστήριξη και τη διεξαγωγή 
των πανελλαδικών εξετάσεων.

- Την προετοιμασία για τη λήξη λειτουργίας του τρέ-
χοντος σχολικού έτους και ιδίως την προετοιμασία απο-
λύσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

- Την προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2020-2021 και ιδίως 
για τις εγγραφές των μαθητών, την ολοκλήρωση των δι-
αθέσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών 
μονάδων, τις συμπληρώσεις ωραρίου των μονίμων εκπαι-
δευτικών, τη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, την 
εν γένει διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων.

- Τη διαδικασία ελέγχου ιδιωτικών σχολείων και φρο-
ντιστηρίων.

-Την οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων ΚΠΓ Μαΐου 
2020.

- Την εφαρμογή της διαδικασίας κινητικότητας των 
υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Την έγκριση συμπληρωματικής υπερωριακής απασχό-
λησης έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν 
των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να 
καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τους 
διοικητικούς υπαλλήλους κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, μόνι-
μους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της 
ως άνω υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020 και 
ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 
30-06-2020.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Θα εκδίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση 
συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, 
αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην οποία θα αναφέρονται 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης 
για τον καθένα.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την βεβαίωση της συμπληρωματικής υπερωριακής απα-
σχόλησης και του υπερωριακά παρασχεθέντος έργου, 
είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά.

Η συμπληρωματική δαπάνη που θα προκύψει από 
την απόφαση αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ
(€ 4.478,00) συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΑΛΕ 2120201001 του Ε.Φ. 1019-206-0000000 του Προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Mαρούσι, 25 Μαΐου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. 61743/Ν1 (2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. Θ4 (περ. 2) της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …
2013-2016».

2. Την υπ’ αρ. 207971/Ν1/28-11-2017 (ΦΕΚ 4325/Β΄/
12-12-2017) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδι-
ωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Λυκείου 
στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ- ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

3. Τις υπ’ αρ. 10933/14-04-2020 και 11292/06-05-2020 
διαπιστωτικές πράξεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, με τις οποίες διαπιστώνεται ότι 
το Ιδιωτικό Λύκειο - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ-ΣΧΟΛΗ 
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ δεν λειτουργεί από το σχολικό 
έτος 2017-2018 έως σήμερα.

4. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/08-01-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής … του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 8/Β΄).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε αυτοδικαίως την υπ’ αρ. πρωτ. 207971/
Ν1/28-11-2017 (ΦΕΚ 4325/Β΄/12-12-2017) άδεια ίδρυσης 
Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυ-
κείου, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ - ΣΧΟ-
ΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», επί της οδού Ν. Λύτρα 14, στο Ψυχικό Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 25 Μαΐου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ   
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Αριθμ. 7748 (3) 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 

απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συ-

νέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, 

κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ει-

δικών όρων (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε 

με τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β΄ 1529), 6640/

29-04-2020 (Β΄ 1635), 6895/06-05-2020 (Β΄ 1755)

και 7466/19-05-2020 (Β΄ 1942) όμοιες αποφά-

σεις. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 

20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),

β. του άρθρου πρώτου της από 25-02-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα απο-
φυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) 
και ιδίως της περ. ζ΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 76),

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο» (Α΄ 112),

δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α΄ 157),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

στ. της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.20035 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβο-
λή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουρ-

γίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 23-03-2020 ή 26-03-2020, κατά περίπτωση, έως και
30-04-2020» (Β΄ 987), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 27530/29-04-2020 (Β΄ 1633) όμοια απόφαση,

ζ. της υπ’ αρ. 5052/24-03-2020 απόφασης Υπουργού 
Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' 
εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄ 1018), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 (Β΄ 1295) και υπ’ αρ. 
6639/29-04-2020 (Β΄ 1635) όμοιες αποφάσεις,

η. της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 απόφασης Υπουρ-
γού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουρι-
στικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός 
ειδικών όρων (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β΄ 1529), 6640/29-04-2020
(Β΄ 1635), 6895/06-05-2020 (Β΄ 1755) και 7466/19-05-2020
(Β΄ 1942) όμοιες αποφάσεις.

2. Την αναγκαιότητα συμπλήρωσης του πίνακα που πε-
ριλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 5248/ 
27-03-2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συ-
νέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαί-
ρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λει-
τουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β΄ 1529),
6640/29-04-2020 (Β΄ 1635), 6895/06-05-2020 (Β΄ 1755) 
και 7466/19-05-2020 (Β΄ 1942) όμοιες αποφάσεις.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 831/29-04-2020 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 απόφαση 
Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας 
τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθεί-
σας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορι-
σμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β΄ 1529), 6640/29-04-2020
(Β΄ 1635), 6895/06-05-2020 (Β΄ 1755) και 7466/19-05-2020
(Β΄ 1942) όμοιες αποφάσεις ως εξής:

1. Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 συμπληρώνεται με τα εξής επιπρόσθετα στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ τκ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΙ ΤΗΛ:

ΞΕΝΙΑ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 
8, ΞΑΝΘΗ 67100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2541084400

ΝΕΜΕΣΙΣ
ΚΟΜΝΗΝΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

67062 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2542021005

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουρ-
γίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορι-
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σμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β΄ 1529), 6640/29-04-2020
(Β΄ 1635), 6895/06-05-2020 (Β΄ 1755) και 7466/19-05-2020
(Β΄ 1942) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020342905200004*




