
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

2 Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

3 Κατανομή ενός (1) ατόμου, σύμφωνα με ειδικές 
διατάξεις, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώμα-
τος (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας).

4 Προσδιορισμός των προϊόντων της περ. γ) του άρ-
θρου 2 και της περ. β) του άρθρου 2 του ν. 4792/
2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρή-
σεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προ-
ϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./224/19839 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων  - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2019  - 2022 και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 105), της παρ.  21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (Α΄ 54, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και 
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40),

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./104/13657/
16.7.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της 
παρ. 1 του άρθρου 2 της. Π.Υ.Σ.33/2006, η οποία τρο-
ποποιήθηκε με τις  υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./
148/16115/5.10.2020 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/οικ.8460/
17.05.2021 όμοιες εγκριτικές αποφάσεις.

5. Το υπό στοιχεία 117479/Ζ2/20-9-21 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΤΕ κα-
τηγορίας, ειδικότητας Πληροφορικής, στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/63/οικ.20868 (2)

Καθορισμός Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνι-

κής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-

κησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 «Κωδι-

κοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α’ 59),

β) του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» 
(Α’ 203),

γ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 
«θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ζ) της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.5612/30-3-2021 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Αποδοχή παραι-
τήσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέ-
ντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 
και διορισμός Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)» (ΥΟΔΔ 252),

η) της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/
1-7-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Καθορισμός 
τμημάτων εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (Β’ 1456),

θ) της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ. 16336/
15-6-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Καθορισμός 
Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (Β’ 1813) και

ι) της υπ’ αρ. 5047/20-9-2021 απόφασης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (υπ’ αρ. 21/20-9-2021 πρα-
κτικό) «Διατύπωση γνώμης για την σύσταση τμημάτων 
εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)», το οποίο γνωμοδότησε 
ομόφωνα θετικά για τη σύσταση των αναφερομένων 
στο διατακτικό της παρούσας τμημάτων εξειδίκευσης.

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

Α) Ορίζουμε τη σύσταση και λειτουργία δύο (2) νέων 
τμημάτων εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., επιπλέον των τμη-
μάτων που συστάθηκαν με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/1-7-2015 (Β’ 1456) και ΔΙΠΑΑΔ/
ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/15-6-2016 (Β’ 1813) υπουργι-
κές αποφάσεις, ως εξής:

Τμήμα Εξειδίκευσης Σκοπός

Τμήμα 
Περιβάλλοντος 
και Αγροτικής Ανάπτυξης

Η δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα περιβαλλοντικής 
πολιτικής, διασφάλισης της αειφόρου ανάπτυξης και εκσυγχρονι-
σμού και ανάπτυξης του αγροτικού τομέα.

Τμήμα
Πολιτισμού και Τουρισμού

Η δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων στους τομείς πολιτισμού και 
τουρισμού και διαμόρφωσης και εφαρμογής αντίστοιχων εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Β) Καταργούμε το Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., όπως αυτό συστάθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙ-
ΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/15-6-2016 «Καθορισμός τμημάτων εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (Β’ 1813) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υπό στοιχεία:
α) ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/1-7-2015 «Καθορισμός τμημάτων εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (Β’ 1456) και
β) ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/15-6-2016 «Καθορισμός τμημάτων εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημό-

σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)» (Β’ 1813) υπουργικές αποφάσεις.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και η μεταβολή εφαρ-

μόζεται στην εκπαιδευτική σειρά που θα εισαχθεί με τη διεξαγωγή του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και στις επόμενες αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 66309Τεύχος B’ 5141/05.11.2021

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./222/20055 (3)
Κατανομή ενός (1) ατόμου, σύμφωνα με ειδικές 

διατάξεις, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώμα-

τος (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019- 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), της παρ. 5 του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40) και της παρ. 21 του 
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

4. Το π.δ. 1/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 1), το π.δ. 
2/202 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4-10 του ν. 3528/2007 
(Α’ 26), των άρθρων 74-76, 78-81,85 του ν. 4662/2020 
(Α’ 27), του άρθρου 31 του ν. 2800/2000 (Α’ 41), του άρ-
θρου 4 του ν. 2840/2000 (Α’ 202) και του άρθρου 25 του 
ν. 4058/2012 (Α’ 63).

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

7. Το υπό στοιχεία 62769 Φ.210.2/20-10-2021 έγγραφο 
του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας.

8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν.4765/21 (Α΄ 6).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου κατηγορίας Υποχρεωτι-
κής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδου Προσωπικού Καθαριότη-
τας,στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουρ-
γείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

    Αριθμ. 7194 (4)
Προσδιορισμός των προϊόντων της περ. γ) του 

άρθρου 2 και της περ. β) του άρθρου 2 του ν. 4792/

2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέ-

μιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 

επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωρ-

γικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές δια-

τάξεις» (Α’ 54).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1, 2, 3, 4 και της περ. α της παρ. 1 του 

άρθρου 16 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέ-
μιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρή-
σεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων 
και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54),

β. του άρθρου 2 του ν. ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151),

γ. του άρθρου 13 ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005) 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2658/87 της 23ης Ιουλίου 1987 για τη 
δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό 
δασμολόγιο, (EE L 256της 7.9.1987, σ.1).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

Με την παρούσα απόφαση προσδιορίζονται τα 
προϊόντα της περ. γ) και της περ. β) του άρθρου 2 του 
ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυ-
σίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54).

Άρθρο 2
Προσδιορισμός προϊόντων

1. Στην κατηγορία των προϊόντων της περ. γ’ του άρ-
θρου 2 του ν. 4792/2021, ήτοι «Γεωργικά προϊόντα και 
τρόφιμα», περιλαμβάνονται τα προϊόντα που παρατίθε-
νται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως αυτά αναλυτικά 
προσδιορίζονται από τις κοινοτικές υποδιαιρέσεις της 
«Συνδυασμένης ονοματολογίας» (ΣΟ) του Καν. (ΕΟΚ) 
2658/87, καθώς και όσα προϊόντα μεταποιούνται για να 
χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση προϊόντων 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό. Μεταποίη-
ση κατά την έννοια της παρούσας απόφασης αποτελεί η 
μεταποίηση προϊόντων αποκλειστικά ίδιας παραγωγής 
που πραγματοποιεί επαγγελματίας αγρότης, όπως αυ-
τός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 3874/2010 (Α’ 151) στον χώρο της αγροτικής εκμετάλ-
λευσής του κατά την έννοια της περ. δ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ιδίου νόμου, ή της ιδιωτικής κατοικίας του.

2. Στην κατηγορία των προϊόντων της περ. β’ του άρ-
θρου 2 του ν. 4792/2021, ήτοι «Αλλοιώσιμα γεωργικά 
προϊόντα και τρόφιμα», περιλαμβάνονται τα προϊόντα 
της παρ.  1, τα οποία καθίστανται ακατάλληλα προς 

πώληση εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία 
πράξη συγκομιδής, παραγωγής ή μεταποίησής τους, 
ασχέτως εάν υφίστανται περαιτέρω μεταποίηση μετά 
την πώληση και ασχέτως εάν η επεξεργασία τους μετά 
την πώληση είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, 
ιδίως αυτή που διέπει την ασφάλεια τροφίμων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02051410511210004*
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