
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προϋποθέσεις παροχής του δικαιώματος μετακί-
νησης με μειωμένους τύπους κομίστρου στους 
σπουδαστές/-τριες των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και 
ΑΕΝ/Μακεδονίας.

2 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη κα-
ταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2023 και για τη 
θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2232.11-2/90615/2022  (1)
Προϋποθέσεις παροχής του δικαιώματος μετα-

κίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου στους 

σπουδαστές/-τριες των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και 

ΑΕΝ/Μακεδονίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του ν.δ. 99/1973 «Περί συστάσεως Κεφαλαίου Ναυ-

τικής Εκπαιδεύσεως και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερο-
μένων εις την δημόσιαν ναυτικήν εκπαίδευσιν» (Α΄173).

β) Του άρθρου 26 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές 
ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄204).

γ) Της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 «Εξυγίαν-
ση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοι-
νωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του 
ν. 4337/2015 (Α΄129). 

δ) Του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμά-
των Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄261). 

ε) 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 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137).

στ) Του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμά-
των μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59). 

ζ) Του άρθρου 39 του ν. 4949/2022 (Α΄ 126). 
η) Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασίας 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

θ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

ι) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

ια) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

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

ιγ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155). 

ιδ) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

ιε) Της υπό στοιχεία Υ33/09-09-2021 απόφασης Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β΄ 4198).

ιστ) Της υπ’ αρ. 317/22-09-2021 κοινής απόφασης 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» 
(Β’ 4383).

ιζ) Της υπό στοιχεία Α/οικ.45788/3552/5-8-2014 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κομίστρων 
του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(Ο.Α.Σ.Θ.)» (Β’ 2283).

ιη) Της υπό στοιχεία Α-59909/4404/18.01.2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τιμολογιακής πο-
λιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή 
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ), καθώς 
επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργα-
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νωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την 
υλοποίηση αυτής της πολιτικής» (Β’ 126). 

ιθ) Της υπό στοιχεία Α 31226/1613/31.05.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους των τύπων 
κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παρο-
χής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας 
του ΟΑΣΑ ΑΕ» (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ) κατά το χρονικό 
διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020, με βάση τη 
μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13% (Β΄ 2090).

κ) Της υπό στοιχεία Α 31201/1611/31-05-2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους των τύπων 
κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών πα-
ροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιό-
τητας του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 
01/06/2020 έως 31/10/2020» (Β’ 2090).

κα) Της υπ’ αρ. 04/2017 Γνωμοδότησης της Αρχής Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

κβ) Της υπ’ αρ. 2814.1-2/68770/29-09-2022 εισηγητι-
κής έκθεσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ ΔΙΠΡΟΠ Δ΄.

κγ) Της υπ’ αρ. 2814.1-13/68698/29-09-2022 απόφα-
σης ΔΙΠΡΟΠ Δ ́ «Έγκριση Προανάληψης Υποχρέωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού Κεφάλαιο 
Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), έτους 2023,ύψους εκατόν 
δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ 
(115.714,00€)» (ΑΔΑ: ΨΑΙ64653ΠΩ-ΑΣΝ).

κδ) Της υπ’ αρ. 2814.1-13/68715/29-09-2022 απόφα-
σης ΔΙΠΡΟΠ Δ’ «Έγκριση Προανάληψης Υποχρέωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού Κεφάλαιο 
Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), έτους 2023,ύψους εκατόν 
δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά 
ευρώ (114.777,00€)» (ΑΔΑ: 6ΩΒΙ4653ΠΩ-ΞΩΥ).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Ειδικού Λογαριασμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαί-
δευσης (ΚΑΕ 0828), εκτιμώμενου ύψους 300.000 ευρώ 
ετησίως για τα οικονομικά έτη από το 2023 και εντεύθεν, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι -Χρονική διάρκεια ισχύος

1. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των σπουδα-
στών/-τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 
Ασπροπύργου και Μακεδονίας χορηγείται: 

1) Προσωποποιημένη Κάρτα μετακίνησης μειωμένου 
κομίστρου στους σπουδαστές/-τριες της ΑΕΝ/Ασπρο-
πύργου, σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτι-
κή, καθώς επίσης και τα άρθρα 2, 4 και 5 της παρούσας 
απόφασης.

2) Κάρτα μετακίνησης μειωμένου κομίστρου στους 
σπουδαστές/-τριες της ΑΕΝ/Μακεδονίας, σύμφωνα με 
την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική, καθώς επίσης και τα 
άρθρα 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

2. Δικαιούχοι των ανωτέρω Προσωποποιημένων Καρ-
τών μετακίνησης μειωμένου κομίστρου και Καρτών 
Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου (εφεξής Κάρτες) 
είναι ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής τους, όλοι οι 
σπουδαστές/-τριες των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/
Μακεδονίας , αντίστοιχα.

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, οι Κάρτες ισχύ-
ουν για μέγιστο χρονικό διάστημα εννέα μηνών κάθε 
ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 2
Προσωποποιημένη κάρτα μετακίνησης

1. Οι κάτοχοι των Προσωποποιημένων Καρτών μετακί-
νησης μειωμένου κομίστρου δικαιούνται να μετακινού-
νται με μειωμένους κατά 50% τύπους κομίστρου, στα 
αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΣΥ ΑΕ και 
ΣΤΑΣΥ ΑΕ), σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς. 

2. Οι Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης θα 
χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους στα σημεία 
λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επα-
ναφόρτισης επικύρωσης και ελέγχου του Αυτόματου 
Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί 
σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις δικτύου των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.

3. Οι σπουδαστές/-τριες της ΑΕΝ/Ασπροπύργου που 
αιτούνται τη χορήγηση Προσωποποιημένων Καρτών 
μετακίνησης μειωμένου κομίστρου, υποβάλλουν κάθε 
ακαδημαϊκό έτος, αίτηση στη Γραμματεία της οικείας 
Σχολής, η οποία εκδίδει βεβαίωση σπουδών. Οι κάρτες 
εκδίδονται από τον ΟΑΣΑ κατόπιν προσκόμισης, από 
τον/τη σπουδαστή/-τρια βεβαίωσης σπουδών της ΑΕΝ/
Ασπροπύργου. 

4. Οι Προσωποποιημένες Κάρτες μετακίνησης μειω-
μένου κομίστρου είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την 
επαναφόρτισή τους, δύναται δε να επαναφορτιστούν 
και μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου με λειτουρ-
γία NFC. 

5. Οι Προσωποποιημένες Κάρτες μετακίνησης μειωμέ-
νου κομίστρου, αποτελούν το μοναδικό δικαιολογητικό 
πιστοποίησης του δικαιώματος, είναι αυστηρά προσωπι-
κές για το δικαιούχο και δύνανται να αντικατασταθούν σε 
περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

Άρθρο 3
Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου

1. Οι κάτοχοι των Καρτών Μετακίνησης Μειωμένου 
Κομίστρου δικαιούνται να μετακινούνται στα αστικά συ-
γκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Οργανι-
σμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), 
σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς. 

2. Οι κάτοχοι των Καρτών Μετακίνησης Μειωμένου 
Κομίστρου δικαιούνται με την επίδειξή τους στην αγορά 
μειωμένων, κατά 50% αποκλειστικά και μόνο, μηνιαίων 
καρτών απεριορίστων διαδρομών, ειδικά τυπωμένων 
στις οποίες θα αναγράφεται η ένδειξη «ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», και θα αφορούν μόνο στους σπου-
δαστές της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και για το ως άνω χρονικό 
διάστημα ισχύος της παρούσης. 

3. Οι σπουδαστές/-τριες της ΑΕΝ/Μακεδονίας που αι-
τούνται τη χορήγηση Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου 
Κομίστρου, υποβάλλουν κάθε ακαδημαϊκό έτος, αίτηση 
στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, η οποία ακολού-
θως διαβιβάζει στον Ο.Α.Σ.Θ., συγκεντρωτικό αίτημα 
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για τον αριθμό των αιτούμενων Καρτών Μετακίνησης 
Μειωμένου Κομίστρου, οι οποίες εκδίδονται τελικά από 
τον ΟΑΣΘ.

4. Ο Κάρτες Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου είναι 
αυστηρά προσωπικές για το δικαιούχο. Ο δικαιούχος 
οφείλει να φέρει αυτή εντός των μέσων μαζικής μεταφο-
ράς και να την επιδεικνύει όταν του ζητηθεί, μαζί με τον 
ισχύοντα τύπο μειωμένου κομίστρου και το Διαβατήριο 
ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας αυτού. 

5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας, οι 
σπουδαστές/-τριες δύνανται να αιτούνται την επανέκ-
δοση αυτής από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής, προ-
κειμένου η διαδικασία να πραγματοποιηθεί εξ’ αρχής 
ως άνω. 

Άρθρο 4
Διακοπή ισχύος Καρτών

1. Η παροχή μειωμένης τιμής εισιτηρίου διακόπτεται 
όταν ο δικαιούχος:

α) καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις,
β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του στην ΑΕΝ/

Ασπροπύργου ή ΑΕΝ/Μακεδονίας κατά περίπτωση,
γ) μετεγγραφεί ή διαγραφεί από την ΑΕΝ/Ασπροπύρ-

γου ή ΑΕΝ/Μακεδονίας κατά περίπτωση.
2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, η κάρτα επιστρέφεται 

από τον/τη σπουδαστή/-τρια στη Γραμματεία οικείας 
Σχολής και εν συνεχεία στον Ο.Α.Σ.Α. ή στον Ο.Α.Σ.Θ. 
κατά περίπτωση.

Άρθρο 5 
Πληρωμή Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ.

1. Η καταβολή στον Ο.Α.Σ.Α και στον Ο.Α.Σ.Θ. των σχε-
τικών δαπανών μετακίνησης των σπουδαστών της ΑΕΝ/
Ασπροπύργου και ΑΕΝ/Μακεδονίας αντιστοίχως, με μει-
ωμένες τιμές κομίστρου, θα πραγματοποιούνται από την 
Παγία Προκαταβολή Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης 
οικείας Σχολής και θα διενεργούνται με συμβάσεις που 
θα συνάπτονται μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και του Ο.Α.Σ.Α. ή του Ο.Α.Σ.Θ. 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3920/2011 «Εξυγίανση, ανα-
διάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών 
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α' 33) για τον 
Ο.Α.Σ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 
του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 (Α΄129) και σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 30 του 
ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλε-
πικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(Α'261) για τον Ο.Α.Σ.Θ. 

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η υπ’ 
αρ. 2232.11-2/25924/2017/05-04-2017 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης 
της παροχής μειωμένου κομίστρου μετακίνησης στους 
σπουδαστές των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/Μακεδο-
νίας» (B’ 1289). 

Άρθρο 7
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, 20 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός 
Οικονομικών  Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α.1181 (2)
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη κα-

ταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2023 και για τη 

θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 «Περί 
τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας 
και φορολογίας αυτοκινήτων» (Α’82), καθώς και τις δια-
τάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό 
Σύστημα Φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 75).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/
2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων 
ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του 
ευρώ» (Α΄242) και τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρ-
θρου 35 του ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2012-2015» (Α΄152).

4. Το π.δ. 142/2017 «Oργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

5. Την υπό στοιχεία Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση είσπρα-
ξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των 
Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. 
Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε)» (Β’ 1964).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019/18-7-2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).

7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
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στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄94) και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την 
εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 
2023, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.

9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τε-
λών κυκλοφορίας έτους 2023 και δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τε-
λών κυκλοφορίας έτους 2023, που λήγει την 31-12-2022, 

καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, 
παρατείνεται έως και 28-2-2023.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης αυτής στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02066452212220004*
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