
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 15 της με αριθμ.  οικ. 
3457/14-1-2014 (Β’ 64) απόφασης, όπως αντικα-
ταστάθηκε με την με αριθμ. Γ5(α)/οικ.42052/2017 
(Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 
58586/2018 (Β΄ 3189) και την Δ3(α)92015/2018 
(Β΄ 6222).

2 Διάθεση βασικών στοιχείων του Μητρώου Πολι-
τών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συ-
στήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου 
Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   Δ3(α)/14549 (1)
Τροποποίηση του άρθρου 15 της με αριθμ.  οικ. 

3457/14-1-2014 (Β’ 64) απόφασης, όπως αντικα-

ταστάθηκε με την με αριθμ. Γ5(α)/οικ.42052/2017 

(Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 

58586/2018 (Β΄ 3189) και την Δ3(α)92015/2018 

(Β΄ 6222).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, «Κύρωση 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύουν.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985, «Ρυθμί-
σεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 217).

3. Το π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τα άρθρα 87, 93 του ν. 4472/2017 (Α΄74) «Συνταξιο-
δοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομι-
κών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021 και 
λοιπές διατάξεις».

7. Το ν. 3918/2011 (Α΄31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Το ν. 4052/2012 (Α΄ 41) «Νόμος αρμοδιότητας 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει».

9. Τα άρθρα 247-256 και 259, 263 του ν. 4512/18 (Α΄ 5) 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμο-
γής και άλλες διατάξεις».

10. Το άρθρο 15 της με αριθμ. οικ. 3457/14-1-2014 
(Β΄ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ρύθ-
μιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως αντι-
καταστάθηκε με την με αριθμ. Γ5(α)/οικ.42052/2017 
Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 58586/2018
(Β΄ 3189/2018).

11. Το άρθρο 22 του ν. 4638/2019 (ΦΕΚ 181 Α΄) Κύρω-
ση: α) της από 25-9-2019 ΠΝΠ Επείγουσα ρύθμιση για 
την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου 
διαμονής …β)….γ) της από 4-10-20119 ΠΝΠ κατεπεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου υγείας 
(Α΄150) και άλλες διατάξεις.

12. Τη με αριθμ. Δ3(α)/οικ. 82331/22-11-2019 (ΦΕΚ Β΄ 
4274) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διατάξεις τιμο-
λόγησης Φαρμάκων».

13. Το με αρ. Β1α/οικ. 15916/6-3-2020 έγγραφο της 
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο, από 
την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την τροποποίηση του άρθρου 15 της με αριθμ. 
οικ. 3457/14-1-2014 (Β’ 64) απόφασης, όπως αντικα-
ταστάθηκε με την με αριθμ. Γ5(α)/οικ.42052/2017
(Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 58586/2018 
(Β΄ 3189/2018) και την Δ3(α)92015/2018 (Β΄ 6222), ως 
ακολούθως:

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή για την 
παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την 
ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτο-
κόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών. Η Επιτρο-
πή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
αποτελείται από είκοσι πέντε μέλη (25) ως ακολούθως: 
i) τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας, ως Πρόεδρο, ii) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 
Υγείας, ως Αντιπρόεδρο, iii) τον Πρόεδρο του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με αναπληρωτή έναν εκ 
των Αντιπροέδρων του Ε.Ο.Φ., iv) εκπρόσωπο του Ινστι-
τούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.), 
με τον αναπληρωτή του, v) τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης 
Χρήσης, vi) εκπρόσωπο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 
(Ι.Ε.Α.) με τον αναπληρωτή του, vii) εκπρόσωπο του Κε-
ντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) με τον αναπληρωτή 
του, viii) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, 
ix) εκπρόσωπο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοι-
νωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με τον αναπληρω-
τή του, x) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φαρμάκου 
του Υπουργείου Υγείας με τον αναπληρωτή του, xi-xv) 
πέντε (5) επιστήμονες με εμπειρία σχετική με το έργο της 
Επιτροπής, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, 
xvi) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομη-
χανίας (Π.Ε.Φ.) με τον αναπληρωτή του, xvii) εκπρόσωπο 
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(Σ.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, xviii) εκπρόσωπο του 
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) με τον 
αναπληρωτή του, xix) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένω-
σης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) 
με τον αναπληρωτή του, xx) εκπρόσωπο του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του, xxi) εκπρό-
σωπο του Φόρουμ φαρμακευτικής Καινοτομίας (Pharma 
Innovetion Forum) με τον αναπληρωτή του, xxii) τον Πρόε-
δρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ), xxiii) τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), xxiv) εκπρόσωπο 
του Συλλόγου Αντιπροσώπων φαρμακευτικών Ειδών και 
Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, xxv) εκ-
πρόσωπο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 15 της με αριθμ.  
οικ.3457/14-1-2014 απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί 
με την με αριθμ. Γ5(α)/οικ.42052/2017 (Β΄ 2141) και τρο-
ποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 58586/2018 (Β΄ 3189/2018) 
και την Δ3(α)92015/2018 (Β΄ 6222).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Αριθμ. 16872  (2)
   Διάθεση βασικών στοιχείων του Μητρώου Πο-

λιτών από τα δεδομένα του πληροφοριακού συ-

στήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου 

Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφορι-

ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» 

(Α’ 143),
β) των άρθρων 18 και 19 του ν. 3979/2011 «Για την ηλε-

κτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138),
γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2016/679 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

δ) των άρθρων 115 και 122 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) 
για τη δημιουργία Μητρώου Πολιτών,

ε) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47, σε συνδυασμό με 
αυτές της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),

στ) 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 δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680»(137 Α’),

ζ) την αριθ. 122221 ΕΞ 2019/31-10-2019 «Διάθεση βα-
σικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα 
του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» 
του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»
(Β’ 4058),

η) του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα 
Δημοτολόγια» (Α’ 180),

θ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία… μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121),

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

ιδ) της αριθμ. 1095Α/9-8-2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο 
Λιβάνιο» (Β’ 3180),

ιε) την αριθμ. 58590/9-8-2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός 

kallia.mortaki
Highlight
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σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών 
και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών» (579/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).

2. Την ανάγκη διάθεσης στη Γενική Γραμματεία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βασικών στοιχείων Μη-
τρώου Πολιτών, με διασφάλιση της διαλειτουργικότητας 
των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δη-
μοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, με σκοπό 
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πολιτών μεταξύ των 
Μητρώων.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών, όπως προκύπτει από την αριθμ. ... εισηγη-
τική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τη διάθεση στη Γενική Γραμματεία Πληροφορια-

κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στιγμιότυπου βα-
σικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών, που αντλούνται από 
τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο 
Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Αποκλειστικός σκοπός της διάθεσης των βασικών 
στοιχείων «Μητρώου Πολιτών» στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι η 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πολιτών μεταξύ των Μη-
τρώων, με απώτερο στόχο τη διασύνδεση των επιμέρους 
μητρώων και τη διαλειτουργικότητα των πληροφορια-
κών συστημάτων των φορέων του δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημοσίου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 
του ν. 3979/2011 (Α’ 138), σύμφωνα με τους σκοπούς που 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019.

3. Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση 
των ανωτέρω διαδικασιών πρόκειται να μεταφερθούν 
από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» στα 
πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μέσω ασφα-
λούς απομακρυσμένης σύνδεσης μεταφοράς αρχείων, 
εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα προστασίας 
(κρυπτογράφηση).

4. Τα ακριβή προς διάθεση πεδία και οι προδιαγραφές 
τους περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

5. Πρόσβαση στα κατά τα ανωτέρω διατιθέμενα πλη-
ροφοριακά δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι 
προς τούτο αρμόδιοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και ορ-
γανωτικά μέτρα προστασίας των πληροφοριακών της 
συστημάτων, ώστε η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσι-
ών του «Μητρώου Πολιτών» να γίνεται αποκλειστικά και 
μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει 
χορηγηθεί η πρόσβαση. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνει πρόσθε-

τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων 
από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.

2. Ο 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) αριθμ. 
2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σε συνδυασμό με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), 
ιδίως όσο αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων για την παροχή πληροφο-
ριών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων καθώς 
και οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας των δύο φορέων 
καθορίζονται μέσω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιγραφή στοιχείων «Μητρώου Πολιτών» για Ταυτο-

ποίηση Μητρώων:
- ID (εσωτερικό κλειδί πίνακα)
- Κωδικός - Αριθμός Μητρώου Πολίτη
- Όνομα
- Δεύτερο όνομα
- Τρίτο όνομα
- Όνομα Λατινικά
- Δεύτερο όνομα Λατινικά
- Τρίτο όνομα Λατινικά
- Όνομα Ισοδύναμο
- Δεύτερο όνομα Ισοδύναμο
- Τρίτο όνομα Ισοδύναμο
- Χωρίς όνομα
- Επώνυμο
- Δεύτερο επώνυμο
- Επώνυμο Λατινικά
- Δεύτερο επώνυμο Λατινικά
- Επώνυμο Ισοδύναμο
- Όνομα πατρός
- Δεύτερο όνομα πατρός
- Όνομα πατρός Λατινικά
- Δεύτερο όνομα πατρός Λατινικά
- Όνομα πατρός Ισοδύναμο
- Δεύτερο όνομα πατρός Ισοδύναμο
- Επώνυμο πατρός
- Δεύτερο επώνυμο πατρός
- Επώνυμο πατρός Λατινικά
- Δεύτερο επώνυμο πατρός Λατινικά
- Ένδειξη για Άνευ Πατρός
- Όνομα μητρός
- Δεύτερο όνομα μητρός
- Όνομα μητρός Λατινικά
- Δεύτερο όνομα μητρός Λατινικά
- Όνομα μητρός Ισοδύναμο
- Δεύτερο όνομα μητρός Ισοδύναμο
- Επώνυμο μητρός
- Δεύτερο επώνυμο μητρός
- Επώνυμο μητρός Λατινικά
- Δεύτερο επώνυμο μητρός Λατινικά
- Γένος μητρός
- Γένος μητρός Λατινικά
- Όνομα συζύγου
- Επώνυμο συζύγου
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- Πατρώνυμο συζύγου
- Γένος συζύγου
- Γένος συζύγου Λατινικά
- Ημερομηνία γέννησης
- Ένδειξη Συμπλήρωσης πεδίου Ημερομηνίας Γέννη-

σης
- Ένδειξη θανάτου
- Ημερομηνία θανάτου
- Φύλο
- ΑΜΚΑ
- ΑΦΜ
- Χώρα γέννησης
- Χώρα κατοικίας
- Δήμος κατοικίας
- Τ/Δ κοινότητα κατοικίας
- ΤΚ κατοικίας
- Διεύθυνση κατοικίας
- Αριθμός διεύθυνσης κατοικίας
- Περιγραφή δήμου κατοικίας
- Πόλη κατοικίας

- Τηλέφωνο κατοικίας
- Είδος ταυτοτικού εγγράφου
- Αριθμός ταυτοτικού εγγράφου
- Ημερομηνία ταυτοτικού εγγράφου
- Αρχή έκδοσης ταυτοτικού εγγράφου
- Δήμος Εγγραφής
- Αριθμός Μερίδας
- Α/Α Μέλους Μερίδας

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   

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