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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΚΥΡΙΑΖΗ
Γεώργιο μίας (01) μεταχειρισμένης συσκευής συστήματος κέντρου αποθήκευσης, μάρκας D-Link
DNS-327 μαζί με έναν (01) λευκό αντάπτορα και
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος τάσης 220V
και δύο (02) μονάδες αποθήκευσης εσωτερικών
σκληρών δίσκων μάρκας Western Digital Red
NAS 3.0 για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Λιμενοφυλάκων Κεντροδυτικής
Ελλάδος ενός (01) VHF BAOFENG UV-8HX για το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας/Α΄ Λιμενικό Τμήμα
Ρίου καθώς και της κάλυψης του κόστους συντήρησης της θερμικής κάμερας C4I Tamarri 200 του
ΠΛΣ 606.

4

Τροποποίηση της 723/16-01-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των
άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί
των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (ΦΕΚ 121Β΄),
όπως ισχύει.

5

Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με
τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του
άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμό
δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

Αρ. Φύλλου 1399

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./42 /10183
(1)
Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ
218/Α΄/13-12-1994), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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» και το π.δ. 88/2018
(ΦΕΚ 160/Α΄/29.8.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Το αριθμ. 31440/Ν4/27.2.2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
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Την κατανομή της Πουλτίδου Σοφίας του Νικολάου σε
κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού
Οικονομικού, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
στο Νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α΄/13-12-1994),
όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Τεύχος B’ 1399/23.04.2019

3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ.
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με
αριθμ. 33/2018/04-06-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της Ένωσης Προσωπικού Λ.Σ. Λιμενοφυλάκων Κεντροδυτικής Ελλάδος καθώς και η με αριθμ. 09/2019/
30-01-2019 συμπληρωματική αυτής, ενός (01) VHF
BAOFENG UV-8HX για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας/
Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ρίου καθώς και της κάλυψης του κόστους συντήρησης της θερμικής κάμερας C4I Tamarri
200 του ΠΛΣ 606, συνολικής αξίας τριακοσίων τριάντα
τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (333,20 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΚΥΡΙΑΖΗ
Γεώργιο μίας (01) μεταχειρισμένης συσκευής συστήματος κέντρου αποθήκευσης, μάρκας D-Link
DNS-327 μαζί με έναν (01) λευκό αντάπτορα και
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος τάσης 220V
και δύο (02) μονάδες αποθήκευσης εσωτερικών
σκληρών δίσκων μάρκας Western Digital Red
NAS 3.0 για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.
Με την 2824.76/23254/2019/ 29 Μαρτίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ.
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η αριθμ.
Εισερχ. Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου: 11457/29-11-2018
επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΚΥΡΙΑΖΗ Γεωργίου, μίας
(01) μεταχειρισμένης συσκευής συστήματος κέντρου
αποθήκευσης, μάρκας D-Link DNS-327 μαζί με έναν
(01) λευκό αντάπτορα και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος τάσης 220V και δύο (02) μονάδες αποθήκευσης
εσωτερικών σκληρών δίσκων μάρκας Western Digital
Red NAS 3.0, μοντέλο WD30EFRX για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων
πενήντα ευρώ (250 €).
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την Ένωση Προσωπικού Λ.Σ. Λιμενοφυλάκων Κεντροδυτικής Ελλάδος ενός (01) VHF BAOFENG UV-8HX για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας/Α΄ Λιμενικό Τμήμα
Ρίου καθώς και της κάλυψης του κόστους συντήρησης της θερμικής κάμερας C4I Tamarri 200 του
ΠΛΣ 606.
Με την 2824.76/23265/2019/29 Μαρτίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

Ι

Αριθμ. 6513
(4)
Τροποποίηση της 723/16-01-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των
άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί
των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (ΦΕΚ 121Β΄),
όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24, παρ. 3y του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
143Α΄), «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηνίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας νια την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει,
γ) του 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»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 112) όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού»(ΦΕΚ 157Α΄), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208Α΄) περί ανασύστασης
του Υπουργείου Τουρισμού,
στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210Α΄),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181Α΄),
η) της Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168Β΄),
θ) της 16701/28-07-14 κοινής υπουργικής απόφασης «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής
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Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού»
(ΦΕΚ 2107Β΄),
ι) της 723/16-01-17 κοινής υπουργικής απόφασης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ
του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται
από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (ΦΕΚ 121Β΄), όπως
τροποποιήθηκε με την 7975/09-05-18 κοινή υπουργική
απόφαση,
ια) της 23761/27-12-2017 υπουργικής απόφασης «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πιστώσεων του Π/Υ
όλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου
Τουρισμού» (ΦΕΚ 4809Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την
17923/22-10-2018 υπουργική απόφαση,
ιβ) της 23200/2017 υπουργικής απόφασης «Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Περιφερειακών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στην έννοια της
«χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων
κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του
ν. 4412/2016(Α΄ 147)» (ΦΕΚ 4545Β΄).
ιγ) την αριθμ. 2/95592/0026/2016/8-12-2016(ΑΔΑ:
ΩΛ8ΛΗ-ΠΛΡ) εγκύκλιο της Δ/νσης Συντονισμού και ελέγχου εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων του ΓΛΚ.
2. Το γεγονός ότι: δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του
άρθρου 69 ΣΤ΄ του ν. 4270/2014, για τις δαπάνες των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και
ως εκ τούτου καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η έγκαιρη
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης των δαπανών
για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς και της εξόφλησης αυτών, σύμφωνα με
το άρθρο πρώτο παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
3. Την αριθμ. 21852/12-12-2018 εισήγηση της Γενικής
Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού (άρθρο 24 παρ. 5ε΄ του
ν. 4270/2014).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής και ομοιόμορφης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 723/16-01-2017 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014
επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 7975/09-05-2018 κοινή υπουργική απόφαση, ως
ακολούθως:
Στο τέλος του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης, προστίθεται περίπτωση Δ΄ ως εξής: «Δ΄ Της Σχολής Ξεναγών
Θεσσαλονίκης».
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιημένη υπουργική απόφαση.
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Ι

Αριθμ. Α.1129
(5)
Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με
τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’
αυτές - υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 68 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 4 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύουν,
γ) των άρθρων 44 και 45 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν,
δ) των άρθρων 71Α, 71Δ και 71Ε του ν. 4172/2013,
όπως ισχύουν,
ε) των άρθρων 6, 18, 19, 31, 41 και 42 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170), όπως ισχύουν,
στ) των άρθρων 53, 54, 58 και 72 του ν. 4174/2013,
όπως ισχύουν,
ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000
(Α΄ 285), όπως ισχύουν,
η) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
θ) της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968
και Β΄ 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
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στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
4. Την Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
5. Την ανάγκη ομοιόμορφης εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013.
6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 1399/23.04.2019

1. Τροποποιούμε την Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:
Στο τέλος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α΄ της
Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο
προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση
έγγραφου αιτήματος.».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213)
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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