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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις
31/1/2021.

2

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις
31/1/2021.

3

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις
31/1/2021.

4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/
ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Β’ 3238).

Αριθμ. 483
(1)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις
31/1/2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (Α’ 178).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992
(Α’ 128).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (Α’ 16).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (Α’ 43).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατά-

Αρ. Φύλλου 5769

ξεις» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του
ν. 2579/1998.
6. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998
(Α’ 151), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999
(Α’ 16), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 3130/2003 (Α’ 76).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β’ 3690).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (Α’ 113).
10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 213).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α’ 221).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
14. Την υπό στοιχεία 2/16773/0023/Α/20.03.2003
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις
27.03.2003 κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025».
15. Την υπό στοιχεία 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (Β’ 413).
16. Την υπ’ αρ. 421/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων
ομολόγων λήξης 25.07.2025 με έτος βάσης 2015=100»
(Β’ 670), αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627,
λήξης 25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της
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εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το μήνα Ιανουάριο 2021, όπως παρακάτω:
Ημ/νία
Δείκτης
Λόγος Δεικτών Αναπροσαρμοσμένο
ISIN
Ονομαστική Αξία
Αναπροσαρμογής
Αναφοράς (Index Ratio)
Κεφάλαιο
31/01/2021

GR0128005627

48.000.000,00

104,36226

1,28781

61.814.880,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/1/2021 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 81,03840,
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το
τρέχον έτος.
Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 484
(2)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις
31/1/2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (Α’ 178).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992
(Α’ 128).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (Α’ 16).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (Α’ 43).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του
ν. 2579/1998.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998
(Α’ 151), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999
(Α’ 16), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 3130/2003 (Α’ 76).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες

σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β’ 3690).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (Α’ 113).
10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 213).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α’ 221).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
14. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular)
και τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement)
με ημερομηνία 29-3-2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης με ημερομηνία 1-4-2008.
15. Την υπ’ αρ. 2/31229/0023/9-4-2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης
και αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημοκρατία
και επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων τίτλων
ΑΕΠ» (Β’ 1065).
16. Την υπ’ αρ. 422/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων
ομολόγων λήξης 25.07.2057 με έτος βάσης 2015=100»
(Β’ 670), αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης 25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της
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εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το μήνα Ιανουάριο 2021, όπως παρακάτω:
Ημ/νία
Αναπροσαρμογής

ISIN

Ονομαστική Αξία

Δείκτης
Λόγος Δεικτών
Αναφοράς (Index Ratio)

31/01/21

XS0292467775

1.000.000.000,00

104,36226

1,19245

Αναπροσαρμοσμένο
Κεφάλαιο
1.192.450.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/1/2021 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,51923,
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το
τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 485
(3)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις
31/1/2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (Α’ 178).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992
(Α’ 128).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (Α’ 16).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (Α’ 43).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του
ν. 2579/1998).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998
(Α’ 151), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999
(Α’ 16)), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 3130/2003 (Α’ 76).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β’ 3690).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (Α’ 113).
10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 213).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α’ 221).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
14. Την υπό στοιχεία 2/22468/0023Α/12-04-2007
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία
έκδοσης 16/4/2007» (Β’ 625).
15. Την υπό στοιχεία 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (Β’ 413).
16. Την υπ’ αρ. 423/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων
ομολόγων λήξης 25.07.2030 με έτος βάσης 2015=100»
(Β’ 670), αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0133005182,
λήξης 25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30%, λόγω της
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το
μήνα Ιανουάριο 2021, όπως παρακάτω:
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Ημ/νία
Αναπροσαρμογής

ISIN

Ονομαστική Αξία

31/01/2021

GR0133005182

75.000.000,00

Τεύχος B’ 5769/29.12.2020

Δείκτης Λόγος Δεικτών
Αναφοράς (Index Ratio)
104,36226

Αναπροσαρμοσμένο
Κεφάλαιο

1,19292

89.469.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/1/2021 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,48449,
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το
τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 2/132763/ΔΠΓΚ
(4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/
3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Β’ 3238).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
5. Τη συνεχιζόμενη ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων
που ανήκουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) στον υποτομέα των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και επανακαθορισμού της διαδικασίας, ιδίως δε των χρονικών περιθωρί-

ων για τη χρησιμοποίηση της επιχορήγησης από τους
ανωτέρω φορείς για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
6. Το υπ’ αρ. 91091/23.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ζητείται η παράταση μέχρι
την 31η.03.2021 του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου
να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συνόλου των πιστώσεων, που τίθενται σταδιακά στη διάθεσή τους.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Η παρ. 7 της Ενότητας Γ «Διαδικασία» της υπό στοιχεία
2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3238) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι την
31η.03.2021.»
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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