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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουλίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε δέκα
(10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε δέκα (10)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

3

Τροποποίηση της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ 2019/
9-1-2019 (Β΄233) απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν
από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 104087/Ζ1
(1)
Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε δέκα
(10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019
(Α΄70).
β. Των άρθρων 1, 2 και 6 του ν. 4610/2019 (Α΄70).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
δ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) καθώς και του π.δ. 18/
2018 (Α΄31),

Αρ. Φύλλου 2657

ε. Της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
2. Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρίαση αριθμ.
2/19.06.2019) περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου
κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
η οποία περιλαμβάνει και τα ενδεικτικά προγράμματα
σπουδών που έχουν καταρτιστεί από τις Συνελεύσεις
των εν λόγω Τμημάτων.
3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/323/103267/Β1/27.06.2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως
ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η οποία ανέρχεται στο ποσό των 778.041,21
ευρώ κατ ΄ έτος. Η εν λόγω δαπάνη δεν έχει προβλεφθεί
στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το τρέχον
έτος (2019) και θα αντιμετωπιστεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
χωρίς πρόσθετη επιχορήγηση, αποφασίζουμε:
Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων α) Μηχανολόγων Μηχανικών, β) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, γ) Πολιτικών Μηχανικών,
δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, στ) Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης και ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται
σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 104090/Ζ1
(2)
Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε δέκα (10)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019
( Α΄70).
β. Των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 4610/2019 (Α΄70).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
δ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) καθώς και του π.δ. 18/
2018 (Α΄31).
ε) Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
2. Την πρόταση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση αριθμ. 3/30.05.2019)
περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος σε
δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η οποία περιλαμβάνει
και τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών που έχουν καταρτιστεί από τις Συνελεύσεις των εν λόγω Τμημάτων.
3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/288/91972/Β1/07.06.2019 καθώς
και την αριθμ.Φ1/Γ/324/103287/Β1/27-06-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει,
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία εκτιμάται σε 478.000 ευρώ περίπου σε ετήσια βάση (159.000 ευρώ ο μέσος όρος ετήσιας
δαπάνης ανά Τμήμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου βάσει απολογιστικών στοιχείων του Ιδρύματος
του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού
του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων x 3 Τμήματα = 478.000 ευρώ), δεδομένου ότι με την αύξηση
των ετών φοίτησης από τέσσερα (4) σε πέντε (5) και 10
εξάμηνα των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών
και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών (σύνολο 3 Τμήματα) της
Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θα προκληθούν αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σίτιση και στέγαση φοιτητών που
θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
αλλά και τις αυξήσεις κόστους του εκπαιδευτικού υλικού
και των λοιπών λειτουργικών δαπανών του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν
έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το οικονομικό έτος 2019. Οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν θα καλυφθούν από πόρους του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
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Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ορίζεται σε δέκα
(10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1093062 ΕΞ 2019
(3)
Τροποποίηση της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ 2019/
9-1-2019 (Β΄233) απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν
από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2019.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του
ν. 4174/2013 ( Α’170), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις ν. 4174/2013 (Α’170), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94)
και ειδικότερα των άρθρων 1, 2,7, 13, 14, 17 και 41, όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄179),
όπως ισχύει.
5. Την 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
6. Τη με αριθμ. ΠΟΛ.1192/2017.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
(Β΄968) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
8. Τη με αριθμ. 1 της 20-1-2016 (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 άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ Α 1115805 ΕΞ 2017/31-72017 (Β΄2743), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα
της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ 2019/
9-1-2019 (Β΄ 233) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του
αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης
Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) κατά το έτος 2019.
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11. Τη με αριθμ. Α 1102/20-3-2019 (Β΄1110) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επιχειρησιακό Σχέδιο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το
έτος 2019».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 19172 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/
15-2-2019, «Σχέδιο δράσης των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. έτους 2019».
13. Τις εκκρεμείς υποθέσεις ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
κατά την 28/2/2019.
14. Τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών στις
Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας.
15. Την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προτεραιοποίησης του πλήθους των υποθέσεων ελέγχου-έρευνας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου,
σε συνδυασμό με τους περιορισμένους ελεγκτικούς πόρους, με στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση των
δημοσίων εσόδων.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Μετά την παράγραφο 2 της με αριθμό ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.
1003215 ΕΞ 2019/9-1-2019 (Β΄ 233) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν
από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2019, προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«3. Οι υποθέσεις που ελέγχονται-ερευνώνται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων
ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου, τα
οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας
και δεν δημοσιοποιούνται.
Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα
με την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης. Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ελέγχονται
κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν
την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της τεθείσας
σε εκάστη από αυτές ετήσιας στοχοθεσίας βάσει του
Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2019. Έλεγχοι-έρευνες
που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της με
αριθμό ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ2017/29-12-2017 (Β΄4791)
Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει, εντός
του έτους 2019 και μέχρι την δημοσίευση της παρούσας, προσμετρώνται στην στοχοθεσία του έτους 2019
και μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων
εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι
την 31/12/2019.
4. Oι προϊστάμενοι των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφόσον, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και
σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι
συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα
υποθέσεων οι οποίες δεν έχουν προτεραιοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ή δεν έχουν
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περιληφθεί στη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης σύμφωνα
με την παράγραφο 3 της παρούσας, εισάγουν τις προκρινόμενες υποθέσεις σε σειρά κατάταξης ανάλογα με
τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα
των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Ανεξαρτήτως
των ανωτέρω, δύνανται να προκρίνονται προς έλεγχοέρευνα υποθέσεις κατόπιν εντολής του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. ή του Προϊσταμένου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.. Οι υποθέσεις αυτές εντάσσονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης
και μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων
εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι
την 31/12/2019.
Κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων
θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και να γνωστοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.. Αναλυτικές
οδηγίες για τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
5. Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2019, διενεργούνται έλεγχοι-έρευνες πέραν των στόχων αυτών σύμφωνα με τη φθίνουσα
σειρά ταξινόμησης.
6. Οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ερευνών που
αφορούν τη χρήση 2012 διενεργούνται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος ΙΙ της
παρούσας.
7. Ανεξαρτήτως από την προτεραιοποίησή τους ή μη,
ολοκληρώνονται άμεσα οι κάτωθι υποθέσεις:
i) Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών
πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών
διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει
από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής
Αρχής και διατηρούνται στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018.
ii) Έρευνες-έλεγχοι για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. κατά τη δημοσίευση
της παρούσας.
iii) Υποθέσεις των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς
και λοιπών ελέγχων πρόληψης για την διαπίστωση της
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών
στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
iv) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις
πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται
από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
Οι πιο πάνω υποθέσεις με εξαίρεση τις περιπτώσεις i)
και iii) λαμβάνονται υπόψη στη στοχοθεσία των ελέγχωνερευνών της παραγράφου 1 της παρούσας και μειώνουν
το υπόλοιπο αυτών που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός
του έτους 2019.
8. Οι υποθέσεις ελέγχων-ερευνών δύνανται να αξιολογούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα με βάση
τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων του Παραρτήματος Ι της
παρούσας ή με νέα, ανάλογης μοριοδότησης κριτήρια
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και να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν.
9. Το Α΄ Τμήμα της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. καθίσταται αρμόδιο, για
την παρακολούθηση των μεταβολών στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων, καθώς και την υλοποίηση των υποθέσεων βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξής τους, μέχρι
την επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου.

Τεύχος B’ 2657/01.07.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.
Γαλάτσι, 27 Ιουνίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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