
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 
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γραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Οικ: 53116/540 (1)
   Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 

24996/2840/2011 (Β΄1123) «Τεχνικές προδια-

γραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτι-

κών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και απο-

στολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών 

ελέγχων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 

(Α'268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επι-
βατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος 
οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

β) της υπουργικής απόφασης οικ. 19111/192/2019 
(Β΄1003) «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστο-
ποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, 
έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και 
Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).», 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα», 

δ) του άρθρου 18 «Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων» του 
ν. 3446/2006 (Α'49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών 
ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις 
επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 

ε) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 123/2016 (Α'208) 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.», 

στ) του π.δ. 123/2017 (ΑΊ51) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών.»,

ζ) του π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών», 

η) του π.δ. 23/2019 (Α' 28) «Διορισμός Υπουργού, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,

θ) της ΔΝΣ α/ οικ. 22494/ΦΝ 459/2019 (ΒΊ019) απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωράΐτη»,

ι) της οικ.20871/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 85171/2017 (Β' 4163) όμοια,

ια) της οικ. 268/2017 (Β' 1911) απόφασης του Υπουρ-
γού και Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού ή 
Υφυπουργού", κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα 
Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊ-
σταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του 
Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ». 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπουργική απόφαση οικ. 24996/2840/2011 (Β΄1123) 

τροποποιείται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Η περίπτωση ν της παραγράφου 6γ του άρθρου 2 
αντικαθίσταται ως εξής:

«ν. Για κάθε όχημα, πλην ρυμουλκούμενου - ημιρυ-
μουλκούμενου ή οπίσθιου τμήματος αρθρωτού λεω-
φορείου, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας του 
πίνακα οργάνων του οχήματος, έτσι ώστε να εμφανίζεται 
ευκρινώς η αναγραφόμενη ένδειξη του μετρητή διανυ-
θέντων χιλιομέτρων. Η κάμερα δεν πρέπει να εστιάζει 
αποκλειστικά στην ένδειξη του μετρητή διανυθέντων 
χιλιομέτρων προκειμένου να εμφανίζεται στη φωτογρα-
φία, στο βαθμό που είναι εφικτό, ολόκληρος ο πίνακας 
οργάνων (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=04).»

2. Στην παράγραφο 6γ του άρθρου 2 προστίθεται πε-
ρίπτωση νi ως εξής:

«νi. Για κάθε όχημα επιτρέπεται η λήψη πρόσθετων 
φωτογραφιών, κατά την κρίση του ελεγκτή οι οποίες θα 
θεμελιώνουν διαπιστωθείσες ελλείψεις ή προβλήματα 
του οχήματος. Αυτές θα αποθηκεύονται και δεν θα απο-
στέλλονται, (αριθμός φωτογραφιών ΦΦ=05 και άνω).»

3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 2 προστίθεται παρά-
γραφος 8 ως εξής:

«8. Διαδικασία ελέγχου της ένδειξης του μετρητή δια-
νυθέντων χιλιομέτρων

α) Η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων 
του οχήματος σε κάθε τεχνικό έλεγχο πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από τις ενδείξεις κατά τους προηγούμενους 
τεχνικούς ελέγχους. Η σύγκριση των ενδείξεων γίνεται 
αυτόματα από το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ανακο-
λουθίας των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χι-
λιομέτρων, είτε σε σχέση με την ένδειξη του αμέσως 
προηγούμενου ελέγχου είτε με παλαιότερου, σημειώ-
νεται αυτόματα από το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ Σοβαρή Έλλειψη 
(Σ.Ε.) στον κωδικό 7.11.a της υπουργικής απόφασης οικ. 
19111/192/2019 (Β΄1003).

Στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου 
του ιστορικού του τεχνικού ελέγχου του οχήματος, ευρε-
θεί η παρατήρηση «Επανεκκίνηση καταγραφής χιλιομέ-
τρων (μιλίων)» ή «Αντικατάσταση μετρητή χιλιομέτρων 
(μιλίων)», το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ δεν σημειώνει Σοβαρή Έλ-
λειψη.

β) Μετά το πέρας κάθε τεχνικού ελέγχου (αρχικού, πε-
ριοδικού ή επανελέγχου), εκτυπώνονται αυτόματα από 
το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ, στο χώρο του Υποπίνακα Δ3 «ΕΛΛΕΙ-
ΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ» της δεξιάς στήλης του Δ.Τ.Ε., 
όλες οι ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, 
από το ιστορικό του τεχνικού ελέγχου του οχήματος, 
υπό τη μορφή πίνακα τριών στηλών με τις εξής κεφαλί-
δες: «Αριθμός Δ.Τ.Ε.» - «Ημερομηνία» - «Ένδειξη μετρητή 
διανυθέντων χιλιομέτρων».

Εάν ο διαθέσιμος χώρος του ανωτέρω Υποπίνακα του 
Δ.Τ.Ε. δεν επαρκεί, η εκτύπωση του ιστορικού διανυθέ-
ντων χιλιομέτρων συνεχίζεται σε πρόσθετο φύλλο, όπως 
προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

γ) Σε περίπτωση αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με 
το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. εκδίδεται Δ.Τ.Ε. με την παρατήρηση 
«ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. 
ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Μ.Σ. ΤΟΥ ΥΠ.Υ.ΜΕ.» στο 
χώρο εκτύπωσης του ιστορικού διανυθέντων χιλιομέτρων.

δ) Σε περίπτωση που μετά την αποκατάσταση της 
επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. διαπιστωθεί ανα-
κολουθία των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιο-
μέτρων, το ΙΚΤΕΟ καθίσταται υπόχρεο να ακυρώσει το 
εκδοθέν Δ.Τ.Ε. με την ανωτέρω παρατήρηση, να εκδώ-
σει νέο Δ.Τ.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία της ανωτέρω 
(α) παρ. και να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος 
για το γεγονός και την υποχρέωση παραλαβής του νέου 
Δ.Τ.Ε. Η ανωτέρω απαίτηση υλοποιείται με άντληση του 
ιστορικού του τεχνικού ελέγχου του οχήματος αμέσως 
μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το Μ.Σ. του 
ΥΠΥ.ΜΕ.»

Άρθρο 2 
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ημερομηνία εφαρ-
μογής της είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2019 και ταυτίζεται με 
την ημερομηνία εφαρμογής της υπουργικής απόφασης 
οικ. 19111/192/2019 (Β΄1003).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 1 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/59864/695  (2)
  Σύσταση και συγκρότηση της Επιτελικής Επιτρο-

πής Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπό-

νησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις 

Ορυκτές Πρώτες Ύλες. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» 

(Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την παρ. 2(α) του άρθρου 5 του ν. 4447/2016 «Χωρι-

κός Σχεδιασμός –Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 241).

3. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
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Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

6. Το π.δ. 132/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Το π.δ. 90/2018 «Αρμόδια διοικητικά όργανα, 
διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και 
τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήμα-
τος χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 (Α’ 241), κα-
θώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών» (Α’ 162).

8. Την ανάγκη εκπόνησης του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Σύσταση Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού και Πα-
ρακολούθησης της εκπόνησης του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες

1.1. Συνιστάται Επιτελική Επιτροπή Συντονισμού και 
Παρακολούθησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου 
για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 5 του ν.4447/2016, η οποία αποτελείται από εκ-
προσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και συγκροτείται από:

α) την/τον Γενική/-ό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας ως Πρόεδρο,

β) την/τον Γενική/-ό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας,

γ) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με τις/τους αναπληρώτριες/-ές τους ως εξής:

• Προϊσταμένη/-νο της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού 
Σχεδιασμού (Γ.Δ. ΧΩΡΣ)

• Προϊσταμένη/-νο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών 
Πρώτων Υλών (Γ.Δ. ΟΠΥ)

• Προϊσταμένη/-νο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχε-
διασμού της Γ.Δ. ΧΩΡΣ

• Προϊσταμένη/-νο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πο-
λιτικής της Γ.Δ. ΟΠΥ

• Προϊσταμένη/-νο της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, 
Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γ.Δ. ΟΠΥ

• Προϊσταμένη/-νο της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρ-
μάρων και Αδρανών Υλικών της Γ.Δ. ΟΠΥ

δ) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών,

• Δ/ντή Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής, Κ. Λα-
σκαρίδη

1.2. Επιπλέον των μελών της επιτροπής, στις συνεδριά-
σεις της παρίστανται:

α) τα μέλη της επιτροπής επίβλεψης του μελετητικού 
έργου του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυ-
κτές Πρώτες Ύλες, τα οποία ορίζονται από τη Διεύθυνση 
Χωροταξικού Σχεδιασμού (Διευθύνουσα Υπηρεσία του 
έργου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του 
ν. 4412/2016 (Α’ 147).

β) ως εμπειρογνώμονες που έχουν επιδείξει ερευνη-
τικό ή/και διοικητικό έργο σε συναφή αντικείμενα που 
θα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία / εμπειρία τους στο 
έργο της Επιτροπής οι:

• Κίμων Χρηστάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πα-
τρών

• Μιχάλης Σταματάκης, Καθηγητής Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

• Άνθιμος Ξενίδης, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου

• Χρήστος Κανελλόπουλος, Διδάκτωρ Γεωλογίας
• Εμμανουήλ Μανούτσογλου, Καθηγητής Πανεπιστη-

μίου Κρήτης
• Σοφία Αυγερινού, ομότ. Καθηγήτρια Εθνικού Μετσό-

βιου Πολυτεχνείου
• Κωνσταντίνος Λαλένης, Καθηγητής Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλίας
1.3. Τα μέλη της Επιτροπής αναπληρώνονται από εξου-

σιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση αναπλήρωσης, το 
όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναπληρωτή 
γνωστοποιούνται εγγράφως στη Διεύθυνση Χωροτα-
ξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, που έχει την ευθύνη οργάνωσης των συνε-
δριάσεων της Επιτροπής.

1.4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν επίσης 
να παρίστανται, μετά από πρόσκληση της/του Προέ-
δρου, ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στε-
λέχη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας καθώς και στελέχη άλλων Υπουργείων, 
της Περιφέρειας, φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων 
προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή γνώμη επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.5. Η Επιτροπή δεν είναι αμειβόμενη.
2. Αρμοδιότητα/ Σκοπός της Επιτελικής Επιτροπής 

Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπόνησης του 
Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες 
Ύλες

Η Επιτροπή συντονίζει και παρακολουθεί τις εργασίες 
κατάρτισης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις 
Ορυκτές Πρώτες Ύλες και δίνει κατευθύνσεις με στόχο να 
συνεπικουρήσει την επιτροπή επίβλεψης του έργου σε 
σχέση με τη διαμόρφωση του περιεχομένου του Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες.

3. Λειτουργία της Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της εκπόνησης του Ειδικού Χωρο-
ταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες.

3.1. Η Επιτροπή συνέρχεται ανά τρίμηνο ή και τακτι-
κότερα κατά την κρίση της/του Προέδρου και μετά από 
πρόσκληση της/του Προέδρου της.

3.2. Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμό-
δια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης 
για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και την κατάρτιση 
ημερήσιας διάταξης. Για την τήρηση και σύνταξη των 
πρακτικών αλλά και για τις ανάγκες γραμματειακής υπο-
στήριξης ορίζεται υπάλληλος του ΥΠΕΝ με απόφαση 
της/του Προέδρου.
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3.3. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται 
πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα 
των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος συνεδρί-
ασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά 
περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, και οι απο-
φάσεις που λήφθηκαν.

3.4. Η συνεργασία της/του Προέδρου και των μελών 
της Επιτροπής, δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

3.5. Η θητεία της/του Προέδρου και των μελών της 

Επιτροπής ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας 
απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

3.6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028320507190004*
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