
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθμ. 105116/Δ3/25/06/ 
2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθη-
μάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου 
και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου» 
(ΦΕΚ 2515/τ. Β΄/29-06-2018)».

2 Τροποποίηση των άρθρων 15 και 16 του Κώδι-
κα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 
1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄) όπως ισχύει.

3 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 16654/
5-10-2017 απόφασης της Διευθύντριας της Υπη-
ρεσίας Ασύλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 191536/Δ3 (1)
  Τροποποίηση της με αριθμ. 105116/Δ3/25/06/ 

2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθη-

μάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασί-

ου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκεί-

ου» (ΦΕΚ 2515/τ. Β΄/29-06-2018)».

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1β και της παρ. 7 του άρθρου 8 του 

ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008 ) «Σχολικές μονά-
δες» όπου ορίζεται ότι: «Τα ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά 
σχολεία, γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντί-
στοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
γενικής εκπαίδευσης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 2α και 42 παρ. 2 
περ. ζ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως 
προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 
του ν. 4403/2016 (Α΄ 125).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.  1 και 2 του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4327/2015 

(Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτε-
ροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δια-
τάξεις».

4. Το π.δ.  125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.  Α΄/05-11-2016) με 
θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/τ. Α΄/28-02-2018) με θέμα: 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών».

6. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (ΦΕΚ 1227/τ. Β΄/
02-04-2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 
31/τ. Α’/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3966/2011 
(Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

10. Την με αριθμ. 163742 /Δ3/02/10/2018 (Β΄ 4691) 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού 
Λυκείου».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

12. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».

13. Την με αριθμ. 49/18 -10 -2018 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/479/185240/
Β1/01-11-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
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και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
1. Η ανάθεση του μαθήματος Σύγχρονος κόσμος: 

Πολίτης και Δημοκρατία της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου 
ορίζεται ως εξής:

Μαθήματα 
Γενικής Παιδείας - 

Κοινού 
Προγράμματος

Α΄ 
ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ 
ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄
ΑΝΑΘΕΣΗ

Σύγχρονος 
κόσμος: Πολίτης 
και Δημοκρατία

ΠΕ78, ΠΕ80 
(με 

προτεραιότητα 
πρώην ΠΕ09)

ΠΕ02

2. Η αντιστοιχία του διδασκόμενου μαθήματος «Ερευ-
νητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες» της Α’ Λυκείου 
με το μάθημα «Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/
project)». Για την ανάθεση του μαθήματος «Ερευνητι-
κές Δημιουργικές Δραστηριότητες» των Α και Β Τάξεων 
του Ειδικού Λυκείου ισχύουν όσα αναφέρονται στην 
με αριθμ. 105116/Δ3/25/06/2018 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2515) για το μάθημα Ερευνητική Εργασία (συνθετική 
εργασία/project).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2018-2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 105116 /Δ3/25/06/2018 
υπουργική απόφαση (Β΄ 2515).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Νοεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός 

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Ι

    Αριθ. 157/2018 (2)
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 16 του Κώδι-

κα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 

1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄) όπως ισχύει.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθμ. οικ. 30/003/000/3081/31.07.2018 έγγρα-

φο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενικού 
Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 
(ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου 
του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 
του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/1995).

3. Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα-
σιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 
Α΄ 391).

4. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 128), άρθρα 122 και 89, όπως ισχύουν.

5. Την αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορι-
σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι-

κών» (ΦΕΚ Β΄ 517).
6. Τις διατάξεις του κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), και 
ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 14 παράγραφος 
2 εδάφιο γ, και το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3.

7. Tην αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει.

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» ( Α΄ 210).

9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αι-
κατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄ 3696/15.11.2016).

10. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση αριθμ. 157/2018 του Ανώ-

τατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2018, και η οποία έχει 
ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε:
Α. την τροποποίηση του άρθρου 15 του ΚΤΠ (απόφαση 

ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄), ως ισχύει, ως εξής:
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Τα ληφθέντα (εις διπλούν) δείγματα συσκευάζονται 

κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη μεταφορά και αποστέλ-
λονται το γρηγορότερο από την Αρχή που έκανε τη δειγ-
ματοληψία στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, με σχετικό 
διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο προσαρτώνται δύο 
αντίγραφα του οικείου πρωτοκόλλου δειγματοληψίας.

2. Κατά την προσκόμιση των δειγμάτων, η αρμόδια 
Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. οφείλει να ελέγξει για το 
αλύμαντo και την κανονικότητα της συσκευασίας και 
των αναφορών που περιλαμβάνονται στο δελτίο δειγ-
ματοληψίας, ως και στο οικείο πρωτόκολλο δειγματο-
ληψίας, καθώς και την κατάσταση των φιαλών ή μέσων 
συσκευασίας των δειγμάτων και την επάρκεια ή όχι της 
ποσότητας του δείγματος.».

Β. Την τροποποίηση του άρθρου 16 του ΚΤΠ (απόφαση 
ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄), ως ισχύει, ως εξής:

1. Μετά την παράγραφο 1, εισάγεται παράγραφος 1α 
ως εξής:

«1α. Σε περιπτώσεις δειγματοληψίας για τη διενέργεια 
εργαστηριακών εξετάσεων για τις οποίες ισχύουν ειδικές 
διατάξεις από την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, σύμ-
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φωνα με τις οποίες είναι δυνατή η λήψη και η αποστολή 
στο εργαστήριο ενός συνολικού δείγματος(για την α΄ 
και την κατ’ έφεση εξέταση), το οποίο σχηματίζεται από 
τη συνένωση στοιχειωδών δειγμάτων, ακολουθείται η 
διαδικασία αποσφράγισης του συνολικού δείγματος 
και επανασφράγισης των εργαστηριακών δειγμάτων 
για την α’ και την κατ’ έφεση εξέταση που προβλέπεται 
στο άρθρο 13. Εν συνεχεία, για το δείγμα που φέρει την 
ένδειξη «για την A’ εξέταση» και για το δείγμα που φέρει 
την ένδειξη «για την κατ' έφεση εξέταση» ακολουθούνται 
οι διαδικασίες της παραγράφου 1.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Στις ειδικές περιπτώσεις δειγμάτων καταγγελίας, κατά 
τις οποίες το δείγμα υποβάλλεται ή αποστέλλεται εις 
απλούν, η αποσφράγιση, η εξέταση και η γνωμάτευση 
γίνονται από δύο (2) τουλάχιστον αρμόδιους αναλυτές 
οι οποίοι, μετά την εξέταση, προβαίνουν σε επανασυ-
σκευασία και σφράγισή του με τη σφραγίδα της Υπηρε-
σίας, όπου γίνεται η εξέταση και στην κατά τα παραπάνω 
διαφύλαξή του, συντάσσουν δε σχετικό πρωτόκολλο 
επανασφράγισης, που προσυπογράφεται και από τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.».

3. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν υπάρξει διαφορά αποτελέσματος, λαμβανομέ-

νης υπόψιν της αβεβαιότητας της μεθόδου, ή γνωμάτευ-
σης μεταξύ της πρώτης και της κατ’ έφεση εξέτασης, τότε, 
σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4177/2013 
ως ισχύει, το όλο θέμα τίθεται στην κρίση του Α.Χ.Σ. για 
γνωμοδότηση περί της κανονικότητας του δείγματος.».

4. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατά την χημική εξέταση εφαρμόζονται μέθοδοι 

που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική ή ενωσιακή 
νομοθεσία, από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή 
που βασίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία ή που περιγρά-
φονται στο B' Μέρος του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών και 
Αντικειμένων Κοινής Χρήσης ως «EΠIΣHMEΣ MEΘOΔOI 
EΞETAΣHΣ», με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μέθοδοι 
επαληθεύονται ή επικυρώνονται ή/και συμπεριλαμβάνο-
νται στο πεδίο διαπίστευσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις 
της κατά περίπτωση ισχύουσας νομοθεσίας.»

5. Η παράγραφος 5 καταργείται.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.ΤΣΙΠΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη:  Ε. Λαμπή, Ε. Δήμα, Σ. Σάμιος, 
Β. Κωσταντίνου, Η. Κουλαδούρος, 
Λ. Φαρμάκης, Ε. Μπαρμπούνης, Ι. Ρουσσιά»

Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

    Αριθμ. 22099 (3)
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 16654/

5-10-2017 απόφασης της Διευθύντριας της Υπη-

ρεσίας Ασύλου.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως 
ισχύουν.

2. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει-
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις».

3. Του ν. 4375/2016 (Α΄51) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” 
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5. Του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής».

6. Της με αριθμ. 8061/18.4.2018 απόφασης του Υπουρ-
γού Μεταναστευτικής Πολιτικής δυνάμει της οποίας δι-
ορίστηκε Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου ο Μάρκος 
Καραβίας.

7. Της με αριθμ. οικ./3371/6.6.2013 απόφαση της Διευ-
θύντριας Ασύλου «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερεια-
κού Γραφείου Ασύλου Αττικής» (Β΄ 1386).

8. Της με αριθμ. οικ./14715/1.9.2017 απόφασης του 
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ίδρυση Περι-
φερειακών Γραφείων Ασύλου στην περιφέρεια Αττικής 
(Β΄ 3264).

9. Της με αριθμ. οικ./16654/5.10.2017 απόφασης της 
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Έναρξη λειτουρ-
γίας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Πειραιά και 
Αλίμου» (Β΄ 3614).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

1. Προστίθεται στοιχείο γ στην παρ. 2 της με αριθμ. 
οικ. 16654/5.10.2017 απόφασης της Διευθύντριας της 
Υπηρεσίας Ασύλου (Β΄ 3614) ως ακολούθως:

«γ. Το ΠΓΑ Αλίμου είναι επίσης αρμόδιο για την εξέταση 
των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται 
στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφεί-
ου Ασύλου Αττικής, όπως ισχύει, και υποβάλλονται από 
υπηκόους των χωρών της Υποσαχάριας Αφρικής και 
συγκεκριμένα της Αιθιοπίας, Ακτής του Ελεφαντοστού, 
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Αγκόλας, Γκάμπιας, Γκαμπόν, Γκάνας, Γουϊνέας, Γουϊνέας 
Μπισάου, Δημοκρατίας της Κεντρικής Αφρικής, Δη-
μοκρατίας του Κονγκό, Δυτικής Σαχάρας, Ερυθραίας, 
Ζάμπιας, Ζιμπάμπουε, Ισημερινής Γουϊνέας, Καμερούν, 
Κένυας, Κομόρων Νήσων, Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Κονγκό, Λεσότο, Λιβέριας, Μαλάουι, Μαλί, Μαυρίκιου, 
Μπουρουντί, Μποτσουάνας, Μαλδίβων, Μαδαγασκά-
ρης, Μοζαμβίκης, Μπενίν, Μπουρκίνας Φασό, Ναμίμπιας, 
Νίγηρα, Νιγηρίας, Νότιας Αφρικής, Νότιου Σουδάν, Ου-
γκάντας, Πράσινου Ακρωτηρίου, Ρουάντας, Σάο Τόμε, 

Σεϊχελλών, Σενεγάλης, Σιέρρας Λεόνε, Σομαλίας, Σουδάν, 
Σουαζιλάνδης, Τανζανίας, Τζιμπουτί, Τόγκο και Τσαντ.»

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει στις 19 Νοεμ-
βρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018 

Ο Διευθυντής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02051311611180004*
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