
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τύπος και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτη-
σης για την Απόδοση Α.Φ.Μ. σε Φυσικά Πρόσωπα 
μέσω της υπηρεσίας myAADEIive.

2 Ειδικές Ρυθμίσεις στη διαδικασία καταβολής 
μέσω διακανονισμού των τελών χρήσης ραδιο-
φάσματος για το έτος 2021 λόγω COVID-19.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1086 (1)
 Τύπος και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτη-

σης για την Απόδοση Α.Φ.Μ. σε Φυσικά Πρόσω-

πα μέσω της υπηρεσίας myAADEIive.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του άρθρου 6, των παρ. 1, 3α και 6α του άρθρου 

10 καθώς και των παρ. 4α, 6 και 10δ του άρθρου 11 του 
ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 170), 

1.2. του ν. 4172/2013 (Α’167) «Φορολογία Εισοδήμα-
τος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 

1.3. του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

1.4. του άρθρου τριακοστού όγδοου «Ρυθμίσεις για την 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης» του Μέ-
ρους Ζ’ του άρθρου 1 του ν.4690/2020 (Α’104) «Κύρωση: 
α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α’90) και 
άλλες διατάξεις»,

1.5. της αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», (Β’4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-01-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γε-
νικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», (Β’ 130 και Β’372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ 
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 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 παρ. 10 του άρ-
θρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων».

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017
(Β’2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξου-
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σιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης».

5. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής 
Στοιχείων και ’Εναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχει-
ρηματικής Δραστηριότητας», (Β’19/2014).

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

Άρθρο Μόνο

1. Για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα μέσω 
της υπηρεσίας myAADEIive υποβάλλεται ηλεκτρονική 

αίτηση, όπως αυτή ορίζεται με την παρ. 3 και η οποία 
διατίθεται μέσω της πλατφόρμας των ραντεβού της υπη-
ρεσίας myAADEIive.

2. Για την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. αίτησης για απόδοση 
Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα, εξακολουθεί να ισχύει το  
έντυπο  Μ1  «ΔΗΛΩΣΗ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ  Α.Φ.Μ./ΜΕΤΑΒΟ-
ΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.  
1027319/677/006Β/03.03.1998, (Β’194).

3. Ο τύπος και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτη-
σης Απόκτησης Α.Φ.Μ. της παρ. 1 έχει όπως το σχετικό 
υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της πα-
ρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Η αναφερόμενη στην παρ. 1 ηλεκτρονική αίτηση 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986.

 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 986/15 (2)
Ειδικές Ρυθμίσεις στη διαδικασία καταβολής 

μέσω διακανονισμού των τελών χρήσης ραδιο-

φάσματος για το έτος 2021 λόγω COVID-19.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 184) ιδίως τα άρθρα 113 στοιχεία ιδ και ιη εδάφιο α, 
116, 124, 150, 156, 157 και 230 αυτού,

2. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 82),

3. την υπό στοιχεία ΑΠ 834/2/9-11-2017 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (Β΄ 4262),

4. την υπό στοιχεία ΑΠ 860/2/23-07-2018 απόφαση της 
ΕΕΤΤ «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων 
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας 
για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» (Β΄ 3919), 

5. την υπό στοιχεία ΑΠ 925/1/03-03-2020 απόφαση 
της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ρα-
διοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (Β΄ 1241),

6. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 από-
φαση της «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης 
του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνο-
τήτων» (Β΄ 256), ως ισχύει, ιδίως όπως τροποποιήθηκε 
δια της υπό στοιχεία ΑΠ 691/07/2013 απόφασης της 
ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/
14-2-2003 “Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης 
του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνο-
τήτων»(ΦΕΚ 256/B/4- 3-2003)» (Β΄ 1592),

7. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕΤΤ ούτε εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
Επειδή:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 της υπό 
στοιχεία ΑΠ 860/2/23-07-2018 απόφασης της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων 
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής 
Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β΄ 3919), σε όλες τις 
περιπτώσεις χορήγησης ατομικού δικαιώματος χρή-
σης σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό καταβάλ-

λονται τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και διοικητικά 
τέλη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των αιτήσεων. 
Ο υπολογισμός των τελών αυτών γίνεται σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Καθορισμού των τελών χρήσης του φά-
σματος και των τελών εκχώρησης ραδιοσυχνοτήτων 
της ΕΕΤΤ ως ισχύει.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοι-
χεία ΑΠ276/49/14-2-2003 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανο-
νισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος 
και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (Β΄ 256): 
«Τα τέλη εκχώρησης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 
καταβάλλονται εφάπαξ με την υποβολή αίτησης για την 
εκχώρηση. Τα τέλη χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνο-
τήτων είναι ετήσια και καταβάλλονται ως εξής:

α. Για ραδιοσυχνότητες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, για το έτος που 
ακολουθεί καταβάλλονται από τους υπόχρεους εντός 
του πρώτου τριμήνου μετά από ειδοποίηση πληρωμής 
από την ΕΕΤΤ.

β. Για ραδιοσυχνότητες οι οποίες εκχωρούνται κατά τη 
διάρκεια του έτους η καταβολή τελών για το συγκεκρι-
μένο έτος γίνεται κατά αναλογία με τους μήνες μέχρι το 
τέλος του έτους ή κατά αναλογία με τη διάρκεια της εκ-
χώρησης της ραδιοσυχνότητας εφόσον αυτή λήγει πριν 
την 31η Δεκεμβρίου του έτους και εντός ενός μηνός από 
την έγγραφη ειδοποίηση πληρωμής που θα αποσταλεί 
από την ΕΕΤΤ αμέσως μετά την πράξη της εκχώρησης. 
Ο υπολογισμός αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα 
εντός του οποίου έγινε η πράξη εκχώρησης...».

3. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4 της προπαρα-
τεθείσας απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ276/49/14-2-2003: «α) 
Καταβολή τελών μετά από τις ημερομηνίες που προβλέ-
πονται από τον παρόντα Κανονισμό προσαυξάνεται με 
το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως εκάστοτε προσδιορί-
ζεται με πράξη του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του οφειλόμενου 
ποσού ανά ημέρα 4 καθυστέρησης, συνυπολογιζόμενων 
των μη εργάσιμων ημερών και της ημέρας καταβολής 
των τελών. β) Όταν επί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει 
τον ένα (1) μήνα ο δικαιούχος της Εκχώρησης καθυστε-
ρεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμές βεβαιωμένες οφει-
λές του προς την ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλέσει την 
εκχωρηθείσα ραδιοσυχνότητα.»

4. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΑΠ 691/ 
07/2013 απόφασης της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της απόφα-
σης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 “Κανονισμός Καθο-
ρισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών 
Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003)»
προστίθεται εδάφιο γ) στην παρ. 4 του άρθρου 8 της 
υπό στοιχεία ΑΠ 276/49/2003 ως εξής: «γ) Εντός του υπό 
στοιχείου (β) χρονικού διαστήματος του ενός μηνός, εί-
ναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, 
η καταβολή των ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος 
Ραδιοσυχνοτήτων στο πλαίσιο διακανονισμού με την 
ΕΕΤΤ. Για την επίτευξη του διακανονισμού, ο υπόχρεος 
οφείλει να καταβάλει το 30% των τελών χρήσης του Φά-
σματος Ραδιοσυχνοτήτων με την αίτηση διακανονισμού. 
Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται από τον 
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υπόχρεο σε έως έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκτός 
εάν η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 
της συγκεκριμένης περίπτωσης και κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του ενδιαφερομένου αποφασίσει να καθο-
ρίσει διαφορετικά το ύψος και τον αριθμό των δόσε-
ων. Η υποχρέωση για την εμπρόθεσμη καταβολή των 
δόσεων βαρύνει εξολοκλήρου τον υπόχρεο και γίνεται 
χωρίς επιπλέον ειδοποίηση από την ΕΕΤΤ. Η καταβολή 
των ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνο-
τήτων με διακανονισμό επιβαρύνει τον υπόχρεο με τόκο 
υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται με Πράξη του Δι-
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση μη τήρησης 
του συμφωνηθέντος διακανονισμού, ο υπόχρεος υπο-
χρεούται να καταβάλει εφάπαξ το σύνολο του υπόλοι-
που οφειλόμενου ποσού, εκτός εάν άλλως αποφασίσει η 
ΕΕΤΤ με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της. Η παρούσα 
διάταξη δεν αφορά τέλη ή οποιοδήποτε τίμημα για δικαι-
ώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν αποκτηθεί 
με απονομή ή στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Η ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση δύναται να ανακαλέσει το 
εκχωρηθέν δικαίωμα χρήσης και να ασκήσει τις εκ του 
άρθρου 77 του ν. 4070/2012 αρμοδιότητές της».

5. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνο-
τήτων έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την καταβολή των 
ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων 
στο πλαίσιο διακανονισμού με την ΕΕΤΤ σύμφωνα με την 
προπαρατεθείσα απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003. 

6. Ειδικά για το έτος 2021, λόγω της πανδημίας 
COVID-19, η οποία επέφερε και οικονομικές δυσχέ-
ρειες σε πολλούς επιχειρηματικούς φορείς, πρέπει να 
θεσπισθούν διατάξεις σχετικές με τη διευκόλυνση της 
καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος 
Ραδιοσυχνοτήτων, συνεκτιμώντας ότι, ήδη από την 1η 
Απριλίου 2021 έχει εκκινήσει η προθεσμία που προβλέ-
πεται στο σημείο γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
276/49/14-2-2003 {όπως προστέθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
691/07/2013 τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
276/49/14-2-2003 «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών 
Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδι-
οσυχνοτήτων» (Β΄ 256/4-3-2003) (Β΄ 1592/21-6-2013)}. 
Τούτο απαιτείται προς διασφάλιση της είσπραξης των 
σχετικών τελών από την ΕΕΤΤ.

7. Λόγω των υφιστάμενων εξαιρετικών περιστάσεων 
και μόνο για το έτος 2021, προτείνεται ειδική ρύθμιση 
σχετικά με την επίτευξη του διακανονισμού έτσι ώστε 
ο υπόχρεος καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης του 
Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων να μπορεί να υποβάλλει 

αίτηση διακανονισμού στην ΕΕΤΤ μέχρι την 14η Μαΐου 
2021, παρατείνοντας κατά τούτο την προθεσμία που 
προβλέπεται στο σημείο γ) της παρ.4 του άρθρου 8 της 
ΑΠ ΕΕΤΤ 276/49/14- 2-2003, {όπως προστέθηκε με την 
ΑΠ ΕΕΤΤ 691/07/2013 Τροποποίηση της Απόφασης της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός Καθορισμού 
των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώ-
ρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003) (ΦΕΚ 
1592/Β/21-6-2013)}, η οποία προθεσμία αυτή, αν δεν 
αποφασισθεί παράταση, λήγει την 30η Απριλίου 2021.

8. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία ειδική ρύθμιση σύμφω-
να με την οποία στην περίπτωση επίτευξης του διακανο-
νισμού, το συνολικό ποσό να επιτραπεί να καταβληθεί 
σε δόσεις με την υποχρέωση εξόφλησης του συνόλου 
έως και την 30η Νοεμβρίου 2021.

και μετά από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου 
Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ Δ. Βαρουτά, αποφασίζει:

1. Παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το έτος 
2021, η προθεσμία εντός της οποίας ο υπόχρεος κατα-
βολής των ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος Ραδιο-
συχνοτήτων μπορεί να υποβάλλει αίτημα διακανονισμού 
στην ΕΕΤΤ μέχρι την 14η Μαΐου 2021, αντί της ισχύου-
σας προθεσμίας (31/03 εκάστου έτους) που προβλέπε-
ται στο σημείο γ) της παρ.4 του άρθρου 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 
276/49/14-2- 2003 (όπως προστέθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
691/07/2013). Με το ως άνω αίτημα ο υπόχρεος δύναται 
να καταβάλει μέρος της οφειλής.

2. Ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το έτος 2021, 
στην περίπτωση επίτευξης του κατά τα ως άνω διακανο-
νισμού, το υπολειπόμενο ποσό δύναται να καταβληθεί 
σε δόσεις και εξοφληθεί έως την 30η Νοεμβρίου 2021.

3. Ορίζεται ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
της παρ. 8 του άρθρου 4 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
276/49/14-2-2003.

4. Εντέλλεται την ανάρτηση της παρούσας απόφασης 
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

5. Ορίζει ότι η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχε-
ται αναδρομικά από την λήψη της λόγω της επείγουσας 
ρύθμισης που επιφέρει.

6. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

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