
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παι-
δικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού 
Προγράμματος έτους 2018.

2 Σύσταση - συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού 
οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης με αντικείμενο την Παρακολούθηση – Πα-
ραλαβή HARDWARE-SOFTWARE για προμήθειες 
εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής κα-
θώς και πάσης φύσεως προμήθειες, υπηρεσίες 
και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, ανεξαρτή-
τως ποσού και διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης.

3 Περαιτέρω εκχώρηση της εξουσιοδότησης υπο-
γραφής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, στην Προϊσταμένη της Υποδιεύθυν-
σης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.31419/Δ1/10917 (1)
  Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παι-

δικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού 

Προγράμματος έτους 2018.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α’/234) 

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’/71).

β) Του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρου 19, παρ.4-6, του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 
Α’/236), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 57 
του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α’/30).

δ) Του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α’/280), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’/47) «Απλούστευση και επιτάχυν-
ση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και 
συμβάσεων μίσθωσης έργου».

ε) Του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87) παρ.3Β 
περ. 10.

ζ) Την με αριθ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β’/9-10-2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη».

2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’/210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Το π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α’/161) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

4. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α’/168) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης».

5. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α’/180) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών».

6. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’/181) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που 
προβλέφθηκε στην κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
«Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων 
του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» για το έτος 2018.

8. Την αριθ. 15628/2786/13-3-2018 απόφαση της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης που 
καταχωρίστηκε με α.α. 22404 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΑΔΑ:72ΙΙ465Θ1Ω-ΥΩΛ).

9. Την αριθ. 16500/2968/16-3-2018 απόφαση της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης που 
καταχωρίστηκε με α.α. 28224 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΑΔΑ:6ΚΗΔ465Θ1Ω-ΙΒΥ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την αριθ. οικ. 16056/154/14-3-2018 Εισήγηση Προ-
ϊστάμενου Γ.Δ.Ο.Υ..

11. Την αριθ. Δ11/οικ.26652/784/10-5-2018 (ΦΕΚ Β’/ 
1870) (ΑΔΑ:6ΤΒΛ465Θ1Ω-8Τ6) κοινή υπουργική από-
φαση με θέμα Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας 
Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προ-
γράμματος σε Δήμους, αποφασίζουμε:

Ορίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
21 του ν. 2190/1994 και της παρ. 8 του άρθρου 9 του 
ν. 3812/2009 όπως ισχύουν, οι ανάγκες σε προσωπικό 
των παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων του Κρατικού 
Προγράμματος είναι εξακόσια εξήντα οκτώ (668) άτομα, 
εποχικού χαρακτήρα για διάστημα έως (3) τρείς μήνες 
και καθορίζονται ως στελέχη και εργατικό προσωπικό 
με ειδικότητες και αριθμό ως παρακάτω:

1. Συντονιστές 16
2. Επιμελητές 41
3. Ειδ. Συνεργάτες - Ψυχαγωγοί Χειροτεχνίας 78
4. Γυμναστές 36
5. Ομαδάρχες 184
6. Διαχειριστές 16
7. Βοηθ. Διαχειριστές 16
8. Αποθηκάριοι 16
9. Γιατροί 16
10. Νοσηλευτές 16
11. Μάγειροι 16
12. Βοηθ. Μαγείρων 16
13. Εργάτες- Εργάτριες 132
14. Οδηγοί 9
15. Φύλακες 16
16. Ειδικοί Τεχνίτες 16
17. Ναυαγοσώστες 12
18. Προσωπικό καθαριότητας 16
ΣΥΝΟΛΟ 668

Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζομένων που θα 
καλύψουν τις, βάσει της παρούσας, προσδιοριζόμενες 
ανάγκες, θα προηγηθεί έκδοση βεβαίωσης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους περί κάλυψης της αμοιβής 
των εργαζομένων, καθώς και ανακοίνωση του άρθρου 
21 του ν. 2190/1994.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

  Εργασίας, Κοινωνικής
 Ασφάλισης και Κοινωνικής
Εσωτερικών Αλληλεγγύης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός  Διοικητικής
Οικονομικών  Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 19876 (2)
    Σύσταση - συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού 

οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-

τησης με αντικείμενο την Παρακολούθηση – Πα-

ραλαβή HARDWARE-SOFTWARE για προμήθειες 

εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής κα-

θώς και πάσης φύσεως προμήθειες, υπηρεσίες 

και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρ-

νησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, ανεξαρτή-

τως ποσού και διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 221 του Γ΄ μέρους του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β) Τoυ άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’/176) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

γ) Των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’/45) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

δ) Των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98) «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα»,

ε) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/04.11.2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Δικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05.11.2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ζ) Του π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α/30.10.2017) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

2. Την με αριθ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.11523/23-03-2018
(ΦΕΚ 1164/Β’/29.03.2018) υπουργική απόφαση «Μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού" 
στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των 
Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

3. Την ανάγκη συγκρότησης μόνιμης Επιτροπής για την 
παρακολούθηση-παραλαβή έργων που αφορούν στην 
προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής 
(hardware, software) καθώς και σε θέματα που άπτονται 
έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης 
του πολίτη.

4. Το γεγονός ότι οι προμήθειες εξοπλισμού και συστη-
μάτων πληροφορικής (hardware, software) και έργων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτούν, για την πα-
ραλαβή τους, ειδικές τεχνικές γνώσεις πληροφορικής, 
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επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στο 
αντικείμενο της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης, προσόντα τα οποία διαθέτουν, κατά κύριο 
λόγο, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής 
ή με αναγνωρισμένους τίτλους ειδίκευσης ή επιμόρφω-
ση ή σχετική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α.1 Συστήνουμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης τριμελές (3μελές) γνωμοδοτικό όργανο (Επι-
τροπή) με αντικείμενο την παρακολούθηση – παραλαβή 
προμηθειών εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής 
(hardware, software) καθώς και πάσης φύσεως προμή-
θειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, ανεξαρ-
τήτως ποσού και διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με οποια-
δήποτε σχέση εργασίας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και 
ένα από τα Μέλη της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές 
τους, ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας/εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ και κλάδου/ειδικότητας Πληροφορι-
κής, καθώς και υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέ-
σεων Εμπειρογνωμόνων Πληροφορικής ή υπάλληλοι με 
αναγνωρισμένους τίτλους ειδίκευσης ή επιμόρφωση ή 
σχετική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο. Το δεύτερο 
Μέλος της Επιτροπής, και ο αναπληρωτής του, ορίζονται 
υπάλληλοι κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ 
και κλάδου/ειδικότητας Διοικητικής Οργάνωσης ή Διοι-
κητικού-Οικονομικού ή Διοικητικού-Λογιστικού.

Γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, 
ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου.

3. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση, η 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των πάσης φύσεως 
προμηθειών εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορι-
κής (hardware, software), αναλώσιμων ή μη, υπηρεσιών 
και έργων πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
και εξυπηρέτησης του πολίτη, ανεξαρτήτως ποσού και 
διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης. Η Επιτροπή εισηγείται 
για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμέ-
νου της σύμβασης, προβαίνοντας σε λειτουργικούς ή 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικει-
μένου, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση ή 
κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων.

4. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού 
ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων.

Β. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και 
αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης 
ορισμού των μελών της.

Γ. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 22/6/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,4 Ιουνίου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 36004 (3)
    Περαιτέρω εκχώρηση της εξουσιοδότησης υπο-

γραφής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, στην Προϊσταμένη της Υποδιεύ-

θυνσης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’/94) και ειδικό-
τερα των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παραγράφου 6, 
των παραγράφων 1 και 5, του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού.

β) Του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.

γ) Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β’/968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 
(Β’/2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” 
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», και ειδικότερα 
τις περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 
του πίνακα αυτής.

3. Την αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1074091 ΕΞ 2018/15 Μαΐου 
2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων με θέμα: « Επιλογή και τοποθέτηση 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυν-
σης και Υποδιεύθυνσης, των Δημόσιων Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Αττικής (Α’ τάξης) της Γενικής Διεύ-
θυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

4. Την ανάγκη μείωσης των υπογραφών για την τα-
χύτερη διεκπεραίωση των Διοικητικών Πράξεων , σε 
συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 
των φορολογουμένων.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Την περαιτέρω εκχώρηση της εξουσιοδότησης της 
υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. «με εντολή 
Διοικητή της ΑΑΔΕ», ως ακολούθως:
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1. Στην Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. 
για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 78, 79 
του πίνακα του άρθ. 1 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 
2017/31.7.2017 (Β’/2743) απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.

2. Στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού και 
Νομικής Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στην πε-
ρίπτωση 48 του πίνακα του άρθ. 1 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 
1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’/2743) απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

3. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων για όσα 
αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του 
άρθ. 1 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 
(Β’/2743) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Την πε-

ραιτέρω εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 
«με εντολή Προϊσταμένου» στην Προϊσταμένη της Υπο-
διεύθυνσης για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 71, 
85, 86 του πίνακα του αρ. 1 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 
ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄2743) απόφασης του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Άγιοι Ανάργυροι, 4 Ιουνίου 2018

Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΑΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022721506180004*
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