
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας 
στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας του 
Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Αρχη-
γείου Πυροσβεστικού Σώματος, με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη.

2 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 
Πειραιά - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υπο-
θηκοφυλακείου Νίκαιας - Έναρξη λειτουργίας του 
Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων 
του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

3 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-
κείου Κομοτηνής - Έναρξη λειτουργίας του Κτη-
ματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

4 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-
πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-
τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις 
περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτημα-
τογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας 
Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και 
κωδικό ΚΤ2-10.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 47243 οικ. Φ.109.1 (1)
   Σύσταση Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας 

στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας του 

Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Αρ-

χηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη.

  O ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4662/2020 «Εθνι-

κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπι-

σης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθε-
λοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

γ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

δ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού του σχήματος ορ-
γανωτικής διάρθρωσης και του τρόπου λειτουργίας του 
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικότερα 
του Τμήματος Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Ασφάλειας του Κλάδου Πυροσβε-
στικών Επιχειρήσεων, με στόχο την ορθολογικότερη και 
πληρέστερη αντιμετώπιση ζητημάτων που αναφύονται 
στον τομέα ψυχοκοινωνικής μέριμνας υπέρ των υπαλ-
λήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, αφενός μεν λόγω 
αυξημένου φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζει το Τμή-
μα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας που εδρεύει στην Αθήνα 
αλλά και των αυξημένων περιστατικών που αφορούν 
υπαλλήλους εκτός Αττικής, αφετέρου δε για την καλύτε-
ρη και υπέρ του υπηρεσιακού συμφέροντος αξιοποίηση 
των υπαλλήλων που υπηρετούν στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης, κατεχόντων πτυχίων ειδικότητας ψυχολόγου 
ή κοινωνικού λειτουργού καθώς και αντίστοιχη άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

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

1. Συστήνεται στο Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας 
της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ασφάλειας του Κλάδου 
Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Πυροσβε-
στικού Σώματος, Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το γραφείο αυτό δεν έχει 
διοικητική ή άλλη αυτονομία, λειτουργεί στο πλαίσιο 
του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος, υπάγεται 
απευθείας σε αυτό και ελέγχεται και εποπτεύεται από τον 
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Διευθυντή της Διεύθυνσης που ανήκει, ασκεί δε κατά τις 
εντολές και οδηγίες αυτού, τις αυτές αρμοδιότητες με το 
Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας.

2. Το Γραφείο της προηγούμενης παραγράφου στελε-
χώνεται από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, 
οι οποίοι κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητας ψυχολόγου 
ή κοινωνικού λειτουργού και κατέχουν άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος και υποστηρίζεται γραμματειακά από λοι-
πούς πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

3. Στο γραφείο προΐσταται ο ανώτερος εκ των Αξι-
ωματικών και σε περίπτωση έλλειψης Αξιωματικού, ο 
αρχαιότερος από τους υπηρετούντες σε αυτό, κάτοχος 
ενός εκ των ανωτέρω πτυχίων.

4. Οι υπηρετούντες στο Γραφείο ορίζονται, σύμφωνα 
με τα ισχύοντα σε υπηρεσία και τίθενται σε επιφυλακή, 
για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
περιστατικών που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

5. Η λειτουργία του Γραφείου διέπεται από τις αρχές 
του Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων και Κοινωνικών 
Λειτουργών, τις αρχές προστασίας του απορρήτου των 
προσωπικών δεδομένων. Παραβάσεις των ανωτέρω γεν-
νούν ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Αρχηγός

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 107/09 (2)
    Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 

Πειραιά - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υπο-

θηκοφυλακείου Νίκαιας - Έναρξη λειτουργίας 

του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νή-

σων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄45) και 
ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1, 3 και 4, 18 
παρ. 1 και 4, 20 παρ. 3, 5 και 6.

2. Την υπ’ αρ. ΓΔ 1248/2029709/25.08.2020 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει 
αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του ν.π.δ.δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Πειραιά, Υποθηκο-

φυλακείο της έδρας του Κτηματολογικού Γραφείου Πει-
ραιώς και Νήσων που συστήθηκε κατά τον αρ. 11 της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), μετά την 
παρέλευση της 30.09.2020, καταργείται.

2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νίκαιας, μετά 
την παρέλευση της 30.09.2020, καταργείται.

3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Κτημα-
τολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων, με έδρα τον 
Πειραιά, μετά την κατάργηση, σύμφωνα με τον αριθμό 
1 του παρόντος, του αντίστοιχου Υποθηκοφυλακείου 
της έδρας του, ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2020, ημέρα 
Πέμπτη.

Άρθρο 2
Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 3 

του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Κτημα-
τολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων, ισχύουν τα 
ακόλουθα:

α) Το Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων 
είναι αρμόδιο για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που 
ορίζεται στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 3 
του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄5) στην περιοχή της 
τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Έμμισθου 
Υποθηκοφυλακείου Πειραιά και του καταργούμενου 
Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νίκαιας που, μετά 
την κατάργησή του, η αρμοδιότητά του μεταφέρεται 
απευθείας στο ίδιο Κτηματολογικό Γραφείο, σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 15.

β) Προϊστάμενος τοποθετείται σύμφωνα με το άρ-
θρο 18 παρ. 1 και 4 περ. α) του ν. 4512/2018 η πρώην 
Έμμισθη Υποθηκοφύλακας Ελένη Παριανού του Ελευθε-
ρίου (ΑΔΤ ΑΒ 939052), που υπηρετούσε στο καταργού-
μενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Πειραιά του αριθμού 1 
του άρθρου 1 της παρούσας.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρ-
θρο 20 παρ. 3 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την με-
ταφορά και ένταξη στο ν.π.δ.δ. του υπηρετούντος στο 
καταργούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Πειραιά 
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου στις θέσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, υπό 
τις προβλεπόμενες στην ίδια παράγραφο νόμιμες προ-
ϋποθέσεις.

δ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρ-
θρο 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη 
στο ν.π.δ.δ. του υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδικό 
Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νίκαιας προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις 
θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπό-
μενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 107/08 (3)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-

κείου Κομοτηνής - Έναρξη λειτουργίας του Κτη-

ματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α'45) και 
ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1, 3 και 4, 18 
παρ. 1 και 4, 20 παρ. 5 και 6.

2. Την υπ' αρ ΓΔ 1249/2029735/25.08.2020 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει 
αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του ν.π.δ.δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κομοτηνής, Υπο-

θηκοφυλακείο της έδρας του Κτηματολογικού Γραφεί-
ου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συστήθηκε 
κατά τον αρ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 
(Α΄ 5), μετά την παρέλευση της 23.09.2020, καταργείται.

Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματο-
λογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
με έδρα την Κομοτηνή, μετά την κατάργηση, σύμφωνα 
με τον αριθμό 1 του παρόντος, του αντίστοιχου Υποθη-
κοφυλακείου της έδρας του, ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 
2020, ημέρα Πέμπτη.

Άρθρο 2 
Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 2 

του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματο-
λογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Το Κτηματολογικό Γραφείο Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης είναι αρμόδιο για την άσκηση κάθε αρμοδι-
ότητας που ορίζεται στις περιπτώσεις α) και β) της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α'5) στην 
περιοχή της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου 
Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής, σύμ-
φωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15.

β) Προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με με την 
παρ. 1 και την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 18 του 
ν. 4512/2018 η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας 
Σαρηγιάννη Ελένη του Ηρακλή (ΑΔΤ ΑΕ 391187) που 
υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθη-
κοφυλακείο Κομοτηνής του άρθρου 1.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες της 
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για 
την ένταξη στο ν.π.δ.δ. του υπηρετούντος στο καταρ-
γούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κομοτηνής 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, 
υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες 
προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

Ι

    Αρ. απόφ. 107/19 (4)
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-

πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-

τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για 

τις περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτη-

ματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργί-

ας Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μα-

κεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσι-

ών» και κωδικό ΚΤ2-10.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 

του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγ-
γραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατά-
ξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α΄ 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και 
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 5).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου έκτου του 
ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄88).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13α του 
ν. 2308/1995, ως ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία ΓΔ 1183/2025969/30.08.2020 ει-
σήγηση του Γενικού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο Μόνον
Την παράταση της προθεσμίας, μέχρι την οποία θα 

επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στις 
υπό κτηματογράφηση περιοχές στον καλλικρατικό Δήμο 
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Βοΐου, στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες 
Αναρράχης, Ανατολικού, Αρδάσσης, Ασβεστόπετρας, 
Βλάστης, Γαλατείας, Δροσερού, Εμπορίου, Ερμακίας, 
Καρδίας, Καρυοχωρίου, Κομανού, Κομνηνών, Μαυρο-
πηγής, Μεσόβουνου, Μηλοχωρίου, Πενταβρύσου, Πτε-
λέωνος, Πύργων, Σπηλιάς και Φούφα του καλλικρατικού 
Δήμου Εορδαίας, στους προκαποδιστριακούς Δήμους/
Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Δημητρίου, Αιανής, 
Ακρινής, Αλωνακίων, Αμυγδαλέας, Ανθοτόπου, Άνω Κώ-
μης, Βατερού, Δρεπάνου, Εξοχής, Καισαρείας, Καλαμιάς, 
Καπνοχωρίου, Κάτω Κώμης, Κερασέας, Κλείτου, Κοζάνης 
(τέως κοινότητα Αργίλου και Νέας Νικόπολης), Κοιλάδος, 
Κοντοβουνίου, Λευκοπηγής, Λιβερών, Λυγερής, Μαυρο-
δενδρίου, Μεταμορφώσεως, Ξηρολίμνης, Οινόης, Πετρα-
νών, Πολυμύλου, Ποντοκώμης, Πρωτοχωρίου, Πτελέας, 
Ροδιανής, Ρυακίου, Ρυμνίου, Σιδέρα, Σκήτης, Σπάρτου, 

Φιλιππούπολης, Χαραυγής και Χρωμίου του καλλικρα-
τικού Δήμου Κοζάνης και στον καλλικρατικό Δήμο Σερ-
βίων - Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της σύμβασης με 
κωδικό ΚΤ2-10, καθώς επίσης και της προθεσμίας μετά 
την παρέλευση της οποίας δεν θα επιτρέπεται η κατά-
θεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 8β του άρθρου 2 και την παρ. 
5 του άρθρου 6 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει, έως την 
13.12.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ    

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