
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗ-
ΣΙΑ 2014 - 2020».

2 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδο-
μένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο 
Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενι-
κή Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης.

3 Υπαγωγή της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρω-
μένων Δομών στον Γενικό Γραμματέα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μεταβίβαση σε 
αυτόν του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού», για θέματα αρμοδιότητας της ως άνω 
Γενικής Διεύθυνσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 120281 (1)
   Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗ-

ΣΙΑ 2014 - 2020».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Τον ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης».

3. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α') και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

6. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών 
και υφυπουργών.

7. Την 47/18-07-2019 (Β' 3100) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

8. Την 112012/ΕΥΘΥ 1046/2015 (ΦΕΚ Β΄/2473/ 
18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την C (2014) 10165/18.12.2014 απόφαση της Επιτρο-
πής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 -
2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το με αριθμ. 2407/13.11.2019 έγγραφο της ΕΥΔ 
ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί αίτησης έγκρισης 
υπερδέσμευσης στον άξονα προτεραιότητας 1 του ΕΠ 
Ιόνια Νησιά 2014 - 2020.

11. Το με αριθμ. 117460/15.11.2019 ενημερωτικό της 
ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ.

12. Την με αριθμ. 1174995/15.11.2019 εισήγηση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα 
«Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του 
άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014 -
2020».

13. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για 
την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014 -
2020, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και 
την επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των 
προϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προ-
γραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των 
αξόνων του προγράμματος.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 
2014 - 2020» ως ακολούθως:

Άξ
ον

ας

Τίτλος Άξονα

ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Ενίσχυση της 

περιφερειακής 

ανταγωνιστικότητας 

με ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, 

της καινοτομίας 

και των ΤΠΕ

389,98% 365,60%

2

Προστασία του 

Περιβάλλοντος και 

Αειφόρος Ανάπτυξη

171,91% 161,17%

3
Ενίσχυση υποδομών 

μεταφορών
150,19% 140,80%

4

Ενίσχυση υποδομών 

εκπαίδευσης, υγείας 

και πρόνοιας

154,23% 144,59%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων 
του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί το 175,09% επί της κύριας 
χρηματοδότησης του προγράμματος (ή 165,31% επί της 
συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος).

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης.  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 132054 ΕΞ 2019 (2)
    Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδο-

μένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο 

Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γε-

νική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47, σε συνδυασμό με 

αυτές της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
Α' 134), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 138), όπως ισχύουν.

3. Του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107) για 
τη δημιουργία Μητρώου Πολιτών, όπως ισχύουν.

4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (ΦΕΚ 
Α' 137).

6. Του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 
Α' 143), όπως ισχύουν.

7. Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα 
Δημοτολόγια» (ΦΕΚ Α' 180), όπως ισχύουν.

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

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ Α' 121).

10. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α' 180), όπως ισχύουν.

11. Της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ 
Β' 2902).

12. Του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

Β. Την 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας   
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης» (ΦΕΚ 3990/Β΄/1-11-2019).

Γ. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου  ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχει-
ρήσεις με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω των 
κεντρικών υποδομών Διαλειτουργικότητας, στο πληρο-
φοριακό σύστημα των Φορέων του Δημοσίου.

Δ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδο-
μένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πο-
λιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107) 
του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών Μητρώου 
Πολιτών στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

1. Σκοπός της διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών από 
τη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος 
«Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 
(ΦΕΚ 107 Α') του Υπουργείου Εσωτερικών στο Κέντρο Δι-
αλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι η συνεχής 
παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων για την επίτευξη 
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων 
και εφαρμογών των Φορέων του Δημοσίου και του ευ-
ρύτερου Δημοσίου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 
3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α' 138) και για την επίτευξη δι-
ατομεακής διαλειτουργικότητας. 

2. Διατίθενται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, υπό μορφή διαδικτυ-
ακών υπηρεσιών, οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:

Διαδικτυακές 
Υπηρεσίες

Κατηγορίες Δεδομένων 
στις οποίες χορηγείται 

Πρόσβαση

Στοιχεία 
Ληξιαρχικών
πράξεων

1. δεδομένα ληξιαρχικής 
πράξης γέννησης

2. δεδομένα ληξιαρχικής 
πράξης γάμου

3. δεδομένα ληξιαρχικής 
πράξης συμφώνου 
συμβίωσης

4. δεδομένα ληξιαρχικής 
πράξης θανάτου

Στοιχεία 
Δημοτολογικής 
Κατάστασης

1. Δεδομένα Γέννησης

2. Δεδομένα Οικογενειακής 
Κατάστασης

3. Δεδομένα Πλήθους 
Τέκνων

4. Δεδομένα Έγγαμου 
Πολίτη

5. Δεδομένα για τον Δήμο 
του Πολίτη

3. Τα ακριβή προς διάθεση πεδία και οι προδιαγραφές 
τους περιγράφονται σε Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας του άρθρου 2 παρ. 2 της παρούσας από-
φασης.

4. Η ανωτέρω διαδικτυακές υπηρεσίες εντάσσονται 
στο Μητρώο Διαδικτυακών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
της παραγράφου 3β του άρθρου 39 του ν. 4623/2019.

5. Η αξιοποίηση των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρε-
σιών από τους Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου 
Δημοσίου Τομέα πραγματοποιείται μέσω του ΚΕ.Δ. και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τη 
λειτουργία του (ΦΕΚ 3990/Β'/1-11-2019).

Άρθρο 2 
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα προστασίας των πληροφοριακών 
συστημάτων της, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφά-
λειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για την προστασία 
των δεδομένων από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοί-
ωση ή διαρροή.

2. Οι αντίστοιχες ευθύνες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών για τη συμμόρφωση προς τις υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα σε συνδυασμό με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137),
ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων για την παροχή πληροφο-
ριών σχετικά την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς 
και οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας των δύο φορέων, 
καθορίζονται μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που 
συνάπτεται μεταξύ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 
του ανωτέρω Κανονισμού. 

3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και το Υπουργείο Εσωτερικών υπογρά-
φουν σχετικό με τα ανωτέρω Πρωτόκολλο Συνεργασίας, 
στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα ειδικότερα τεχνικά 
και οργανωτικά θέματα, καθώς και οι αντίστοιχες ευθύ-
νες των συνεργαζόμενων φορέων.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019 

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2717/302878 (3)
    Υπαγωγή της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρω-

μένων Δομών στον Γενικό Γραμματέα Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μεταβίβαση 

σε αυτόν του δικαιώματος υπογραφής «με εντο-

λή Υπουργού», για θέματα αρμοδιότητας της ως 

άνω Γενικής Διεύθυνσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 16 και 19 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 

και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
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β) της παρ. 6 του άρθ. 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως η παρ. αυτή προ-
στέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 174 του ν. 4635/2019 
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

δ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138), όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

3. Την 619/46787/8.3.2019 απόφαση «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής ’’με εντολή Υπουργού’’, 
’’με εντολή Υφυπουργού’’ ή ’’με εντολή Υπουργού και 
Υφυπουργού’’, κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, 
Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήμα-
τος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων» (Β' 988 και Β' 1241), όπως τροποποιήθηκε με την 
1679/153682/25.6.2019 (Β' 2701) όμοια απόφαση και 
ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Υπάγουμε τη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων 
Δομών στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

2. Μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων το δικαίωμα να υπογράφει «με 
εντολή Υπουργού», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
αποφάσεις, έγγραφα ή άλλες πράξεις, για θέματα αρ-
μοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων 
Δομών.

3. Όπου στην παράγραφο 11 της 619/46787/8.3.2019 
απόφασης (Β' 988 και Β' 1241), όπως ισχύει, αναφέρεται 
ως όργανο που υπογράφει ο «Γενικός Γραμματέας», θα 
νοείται εφεξής ο «Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προ-
βλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 11.

4. Οι αρμοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 της 
παρούσας δύναται να ασκούνται παράλληλα από τον 
Υπουργό.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019 

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

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