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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Λαγκάδας Χίου για το σχολικό έτος 2020-2021.

2

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου για
το σχολικό έτος 2020-2021.

3

Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020
(Α΄ 92).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2579
(1)
Αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Λαγκάδας Χίου για το σχολικό έτος 2020-2021.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 204 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του
ν. 4589/2019 (Α’ 13).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών
των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των
διδασκόντων» (Β’ 1340) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019
υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
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7. Την υπό στοιχεία Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)
με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία
για το σχολικό έτος 2020-2021».
8. Την υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/74054/Δ1/15-06-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου
των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020 – 2021».
9. Το υπ’ αρ. 1562/25-06-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.
10. Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις
τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες
της περιοχής.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου
Λαγκάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Χίου, για το σχολικό έτος 2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2020
Η Περιφερειακή Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ
I

Αριθμ. 3565
(2)
Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου για
το σχολικό έτος 2020-2021.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38).
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του
ν. 4589/2019 (Α’ 13).
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4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 204 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70).
5. Την υπό στοιχεία 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών
των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των
διδασκόντων» (Β’ 1340) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019
υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
7. Την υπό στοιχεία Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)
με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία
για το σχολικό έτος 2020-2021».
8. Την υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/74054/Δ1/15-06-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου
των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020 - 2021».
9. Το υπ’ αρ. 5298/01-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου.
10. Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις
τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες
της περιοχής.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου
Λισβορίου και του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μεγαλοχωρίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου,
για το σχολικό έτος 2020 - 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 2 Σεπτεμβρίου 2020
Η Περιφερειακή Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ
I

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723
(3)
Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020
(Α΄ 92).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 4685/2020«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 92).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
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3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 1622/2019 (Α΄ 133).
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).
9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/
06-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3296).
10. Την υπ’ αρ. 146776/2459/21-10-2016 απόφαση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)
«Καθορισμός θεμάτων σχετικών με τα εδάφια β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως
ισχύει» (Β΄ 3532), όπως ισχύει.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η λειτουργία
και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
2. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται:
α. η μορφή και το περιεχόμενο του Μητρώου
β. η κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου
γ. οι λόγοι διαγραφής από αυτό
δ. η διαδικασία αναπλήρωσης μελών ΕΠ.Ε.Α.
Άρθρο 2
Μορφή και περιεχόμενο του Μητρώου
αναπληρωματικών μελών ΕΠ.Ε.Α.
1. Στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών, της
Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τηρείται
Μητρώο αναπληρωματικών μελών των προβλεπομένων κατηγοριών των τακτικών μελών που μετέχουν στις
ΕΠ.Ε.Α. που συστήνονται με το άρθρο 18 ν. 3889/2010,
όπως ισχύει, στο εξής καλούμενο Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.
2. Το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. απαρτίζεται από τριάντα
(30) μέλη αντίστοιχης ειδικότητας, που αναπληρώνουν
αντίστοιχα το 1ο και το 2ο τακτικό μέλος της ΕΠ.Ε.Α.
3. Για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. και την εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών, το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.
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αποτελείται από το Κεντρικό και το Περιφερειακό ανά
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα οποία αλληλοσυνδέονται.
Τα εφτά (7) Περιφερειακά, συνθέτουν το Κεντρικό Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.
Άρθρο 3
Κατάρτιση/τήρηση του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α.
1. Με δεδομένο ότι τα μέλη που μετέχουν στο Μητρώο
των ΕΠ.Ε.Α. προς αναπλήρωση του 1ου τακτικού μέλους
της ΕΠ.Ε.Α, ειδικότητας Δασολόγου, προέρχονται από
το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτά υποδεικνύονται στη Γενική Διεύθυνση
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες ζητούν και εισήγηση
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), με
τα μέλη του που καλύπτουν τις ως άνω προϋποθέσεις.
2. Το Τ.Ε.Ε. υποδεικνύει τα μέλη, της κατηγορίας που
προβλέπεται στην παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010, όπως
ισχύει, που θα μετέχουν στο Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. και θα
αναπληρώνουν το 2ο τακτικό μέλος της ΕΠ.Ε.Α, ειδικότητας
Μηχανικού, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. αποτελείται από δύο καταλόγους, τον κατάλογο Δασολόγων – Δημοσίων υπαλλήλων και τον κατάλογο Μηχανικών.
4. Τα ειδικότερα προσόντα που πρέπει να πληρούν
τα μέλη του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., είναι αυτά των αντίστοιχων κύριων μελών που αναπληρώνουν, όπως εξειδικεύονται και ισχύουν στο Κεφάλαιο 8 της υπ’ αρ. 146776/
2459/21-10-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3532), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα μέλη κάθε Περιφερειακού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α.,
κατανέμονται με βάση τον παρακάτω πίνακα ανά κατηγορία μέλους. Σε περίπτωση, μη συμπλήρωσης του
προβλεπόμενου αριθμού μελών ανά περιοχή, η κατανομή, δύναται να τροποποιείται με αντίστοιχη εισήγηση
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του Τ.Ε.Ε., προς τη
Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ.
Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.

Περιφερειακό Μητρώο
ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Αττικής
Περιφερειακό Μητρώο
ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακό Μητρώο
ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας

Αριθμός
μελών
δασολόγου

Αριθμός
μελών
μηχανικού

5

5

4

4

4

4

Περιφερειακό Μητρώο
ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Αιγαίου

4

4

Περιφερειακό Μητρώο
ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Κρήτης

4

4

Περιφερειακό Μητρώο
ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Μακεδονίας –
Θράκης
Περιφερειακό Μητρώο
ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Κεντρικό Μητρώο ΕΠ.Ε.Α.
(το σύνολο των Περιφερειακών)
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5

5

4

4

30

30

5. Μετά την κατά τα ανωτέρω υπόδειξη, εκδίδεται
απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., περί καθορισμού των μελών του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., η οποία αναρτάται στο
Πρόγραμμα «Διαύγεια».
6. Για τη συμπερίληψή τους στην ανωτέρω απόφαση
καθορισμού μελών, τα υποδεικνυόμενα μέλη υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία
δηλώνεται υπεύθυνα ότι σε περίπτωση απώλειας της
ιδιότητας, βάσει της οποίας υποδείχθηκαν, θα ενημερώσουν αμελλητί τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος. Ειδικά για τα υποδεικνυόμενα μέλη του
καταλόγου Μηχανικών, που είναι ιδιώτες, θα δηλώνεται
επιπλέον ότι, σε περίπτωση που κληθούν προς αναπλήρωση τακτικού μέλους της ΕΠ.Ε.Α., θα παρέχονται οι εγγυήσεις της αμερόληπτης κρίσης κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
7. Στην απόφαση καθορισμού μελών του Μητρώου
των ΕΠ.Ε.Α., περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία των μελών:
- Ονοματεπώνυμο
- Ιδιότητα - ειδικότητα
- Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί (αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα)
- Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
8. Τα Μέλη, οφείλουν να ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων τους, εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από την ημερομηνία τροποποίησης των
στοιχείων.
9. Η απόφαση καθορισμού μελών του Μητρώου των
ΕΠ.Ε.Α., ενημερώνεται και συμπληρώνεται σε περίπτωση
τροποποίησης των στοιχείων ή διαγραφής των μελών
του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 4
Διαγραφή από το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.
1. Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν από το Μητρώο
των ΕΠ.Ε.Α., στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.1. Κατόπιν σχετικού αιτήματός τους με πλήρη αιτιολογία, που θα απευθύνεται προς Γενική Διεύθυνση
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.
1.2. Εφόσον το μέλος απώλεσε την ιδιότητα, βάσει της
οποίας ορίστηκε στο Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.
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1.3. Αν αδικαιολόγητα απουσιάσει σε τρεις (3) συνεδριάσεις ΕΠ.Ε.Α., στις οποίες έχει αποδεχτεί να συμμετάσχει
κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας. Με μέριμνα του Προέδρου, ενημερώνεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, για αυτές τις περιπτώσεις.
2. Σε περίπτωση διαγραφής μέλους, οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Τ.Ε.Ε., υποδεικνύουν τα νέα
μέλη, με αναφορά στα αντίστοιχα μέλη προς αντικατάσταση, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.
Άρθρο 5
Διαδικασία αναπλήρωσης
1. Σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους, με
ευθύνη του Προέδρου της ΕΠ.Ε.Α., ο γραμματέας προσκαλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αντίστοιχο αναπληρωματικό από το οικείο Περιφερειακό Μητρώο των
ΕΠ.Ε.Α., ανάλογα με την ειδικότητα και κατά σειρά προτεραιότητας. Στην πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 14 του ν. 2690/1999, προσδιορίζονται ο τόπος,
η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
2. Το αναπληρωματικό μέλος δηλώνει με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο τη διαθεσιμότητα του εντός 24 ωρών από
την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.
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3. Σε περίπτωση μη αποδοχής, ή μη έγκαιρης απάντησης, ενημερώνεται με την ίδια διαδικασία, το επόμενο μέλος του Περιφερειακού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α.
Σε περίπτωση μη αποδοχής, ή μη απάντησης κανενός
μέλους από το οικείο Περιφερειακό Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.,
ενημερώνεται το επόμενο διαθέσιμο μέλος, κατ’ αρχήν
όμορου Περιφερειακού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α. και εφόσον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, του Κεντρικού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α.
Άρθρο 6
Από το περιεχόμενο της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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