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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.151/40925/Β6 (1)
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 

υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυ−
τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α΄... 
και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373−Β/3.3.2009).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 

«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτο−
βάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ−
γου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 188 Α΄/1997), όπως αντι−
καταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄/2001) και συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν. 3966/2011 
(ΦΕΚ 118Α΄/2011).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3748/2009 «Πρό−
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο−
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29 Α΄/2009).

3. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτη−
ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) −Ομάδα Α΄... και 
σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373−Β/3.3.2009), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις με αριθμ. Φ.151/2996/Β6/13.1.2010 (ΦΕΚ 
55 Β΄/2010), Φ.151/17193/Β6/10.2.2011 (ΦΕΚ 346 Β΄/2011) και 
Φ.151/67431/Β6/16.6.2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄/2011) όμοιές της.

4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 27528/ΣΤ5/15−3−2012 (ΦΕΚ 
763 Β΄/2012) κοινής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Η περίπτωση Β΄ του άρθρου μόνου της με αριθμ. 
Φ.151/67431 /Β6/16.6.2011 (ΦΕΚ 1307 Β΄) υπουργικής από−
φασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 15 προστίθεται πα−
ράγραφος, ως εξής: «Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις 
ειδικές περιπτώσεις αα΄ πολυτέκνων, ββ’ τριτέκνων και 
γγ΄ κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), 
κρίνονται για επιλογή σε κάθε σχολή ή τμήμα, με βάση 
το σύνολο των μορίων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων 
και τη δήλωση προτίμησής τους στο μηχανογραφικό 
δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιοι της γενικής σειράς 
για το σύνολο των θέσεων, που αντιστοιχούν στα ΕΠΑΛ 
(Ομάδα Α΄). Εάν δεν εισάγονται στη σχολή ή το τμήμα 
που έχουν δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις τους, κρί−
νονται στη συνέχεια για επιλογή στις επί πλέον θέσεις 
της ίδιας σχολής ή τμήματος, ως υποψήφιοι της ειδικής 
περίπτωσης στην οποία ανήκουν. Εάν και πάλι δεν εισά−
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γονται στις επί πλέον αυτές θέσεις στη συγκεκριμένη 
σχολή ή τμήμα, η ίδια διαδικασία επιλογής συνεχίζε−
ται με την επόμενη προτίμηση, στη γενική σειρά. Σε 
περίπτωση και πάλι μη εισαγωγής τους με τη σειρά 
αυτή, εξετάζονται επίσης και πάλι για τις θέσεις της 
ειδικής περίπτωσης και πάντα σύμφωνα με το σύνολο 
των μορίων τους, μέχρι την εισαγωγή του τελευταίου 
εισαγομένου, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, για 
την εισαγωγή τους.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Απριλίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

    Ö 
 Αριθμ. Φ.251/41735/Β6 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ253/128314/

Β6/2002 (ΦΕΚ 1538Β΄/10−12−2002) υπουργικής απόφα−
σης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2 

του Ν.2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ−
παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 188Α΄/1997) 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγω−
γής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 90Α΄/2001).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του Ν. 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015 (ΦΕΚ 226Α΄/2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4027/2011 «Ελ−
ληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες δι−
ατάξεις», (ΦΕΚ 233Α΄).

4. Τις διατάξεις του νόμου 4048/2012 «Ρυθμιστική Δι−
ακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νο−
μοθέτησης», (ΦΕΚ 34 Α΄/23−12−2012).

5. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ253/128314/Β6/10−12−2002 
υπουργικής απόφασης «Ορισμός των τμημάτων....ανα−
γκαία λεπτομέρεια», (ΦΕΚ 1538Β΄/10−12−2002), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Φ.253/34336/Β6/2003 
(ΦΕΚ 448Β΄/14−04−2003), Φ.253/46196/Β6/2003 (ΦΕΚ 625Β΄/ 
20−05−2003), Φ.253/19726/Β6/2004 (ΦΕΚ 407Β΄/01−03−2004), 
Φ.253/26507/Β6/2005 (ΦΕΚ 333Β΄/15−03−2005), Φ.253/46301/
Β6/2006 (ΦΕΚ 674Β΄/31−05−2006), Φ.253/132614/Β6/2007 
(ΦΕΚ 2301 Β΄/03−12−2007), Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 
493Β΄/18−03−2009), Φ.253/151509/Β6/2009 (ΦΕΚ 2441 Β΄/ 
11−12−2009), Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493Β΄/18−03−2009), 
Φ.253/17199/Β6/2011 (ΦΕΚ 346Β΄/04−03−2011), όμοιες.

6. Το υπ’ αριθμ. 238/18.01.2012 έγγραφο του ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων.

7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με αριθ−
μό 27528/ΣΤ5/15−3−2012 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου», (ΦΕΚ 763Β΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄−98), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθ. 
Φ253/128314/Β6/10−12−2002 υπουργική απόφαση «Ορι−
σμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημί−
ων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών 
Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 
της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται 
εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα 
αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες 
για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, 
τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμο−
λόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και 
πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο−
μέρεια», (ΦΕΚ 1538Β΄/10−12−2002), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Το εδάφιο θ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και του Πολυτεχνείου Κρήτης 
καθώς και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσα−
λονίκης, Πάτρας, Θεσσαλίας και Θράκης, καθώς και τα 
τμήματα Γραφιστικής, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, 
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Συντήρη−
σης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Εσωτερικής Αρχι−
τεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, 
Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων, Προστασί−
ας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς των ΤΕΙ, 
εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα και συγκεκριμένα 
στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό 
Σχέδιο». Ειδικά για το τμήμα Συντήρησης Πολιτισμικής 
Κληρονομιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η διάταξη για την 
εισαγωγή υποψηφίων στο τμήμα αυτό ισχύει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και μετά.»

2. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ αντικαθίστανται ως 
ακολούθως: «Με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε., ο οποίος 
συνεκτιμά τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες, μπο−
ρεί να ορίζονται και άλλα εξεταστικά κέντρα εκτός της 
έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Για τη λειτουργία Ε.Κ. εκτός 
της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. απαιτείται ένας ελάχι−
στος αριθμός υποψηφίων στο συγκεκριμένο κέντρο που 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό (100)».

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α, της πα−
ραγράφου 2, του άρθρου 10, όπως αντικαταστάθηκε με 
την υπουργική απόφαση Φ.253/27465/Β6/11−03−2009 (ΦΕΚ 
493Β΄/18−03−2009), με την παράγραφο 8 του άρθρου Μό−
νου αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης ως τακτικό μέλος 
ορίζεται και ένας διοικητικός υπάλληλος του ΥΠΔΒΜΟ 
με βαθμό τουλάχιστον Δ΄».

4. Η περίπτωση α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 
αντικαθίσταται ως εξής: «Έναν καθηγητή φυσικής αγω−
γής με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, ως Πρόεδρο».

5. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται η φράση «με βαθ−
μό Α΄» ή «κατά προτίμηση με βαθμό Α΄» αντικαθίσταται 
από τη φράση «με βαθμό τουλάχιστον Δ΄» και όπου 
αναφέρεται η φράση «με βαθμό Α΄ ή Β΄» αντικαθίσταται 
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από τη φράση «με βαθμό τουλάχιστον Ε΄».
6. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται Γραφείο Δ.Ε,, νο−
είται Διεύθυνση Δ.Ε. και όπου αναφέρεται προϊστάμενος 
Γραφείου Δ.Ε. νοείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Απριλίου 2012 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

    Ö 
 Αριθμ. 1039/45100 (3)
Ορισμός τιμήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών 

ακινήτων .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν. 4061/2012 

(ΦΕΚ 66/Α΄/22−3−2012) που αφορά την παραχώρηση της 
χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήμα−
τος.

2. Την παρεχόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 
5 του άρθρου 7 του Ν. 4061/2012 εξουσιοδότηση προς 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
τον ορισμό του τιμήματος της παραχώρησης της χρή−
σης αγροτικών ακινήτων με σκοπό την καλλιέργεια ή τη 
βόσκηση έναντι χαμηλού τιμήματος, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως τίμημα της παραχώρησης της χρήσης 
αγροτικών ακινήτων με σκοπό την καλλιέργεια για πα−
ραγωγή τροφίμων, φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωο−
τροφών το ποσό των 5 ευρώ ανά στρέμμα και ως τίμημα 
της παραχώρησης της χρήσης αγροτικών ακινήτων με 
σκοπό τη βόσκηση το ποσό των 3 ευρώ ανά στρέμμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

   Ö 
 Αριθμ. 521 (4)
Ανανέωση αδείας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκα−

τάστασης Καλαθοσφαίρισης στο Ολυμπιακό Αθλη−
τικό Κέντρο Αθήνας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄/22.04.2005).

2. Το Ν. 2730/1999, «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανά−
πτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 130 A΄/25.06.1999).

3. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3342/2005 «Βιώσιμη ανά−
πτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκα−
ταστάσεων, αδειοδοτήσεις, χρήσεις και λειτουργίες 
τους» (ΦΕΚ 131 A΄/06.05.2005).

4. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213 
A΄/07.10.2009).

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/05.11.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός 
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56 Α΄/15.04.2010).

6. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός των Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 A΄/11.11.2011).

7. Το άρθρο 4 παρ. 4.1 της αριθμ. 38404/18−08−2009 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού 
«Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών 
Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1780/26−08−2009).

8. Την Απόφαση 21/03.07.2008 της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής του άρθρου 3 του Νόμου 3342/2005 σύμφωνα 
με την οποία καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την αδειοδότηση της εν θέματι εγκα−
τάστασης.

9. Την υπ’ αριθμ. 10/2008 Γνωμοδότηση της Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής του άρθρου 3 του Νόμου 3342/2005 για 
την άδεια λειτουργίας της εν θέματι εγκατάστασης.

10. Την αριθμ. 1636/4−9−2008 κοινή απόφαση των 
Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Πολιτισμού «Έκδοση αδείας 
λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκατάστασης Καλαθο−
σφαίρισης στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας» 
(ΦΕΚ Β΄ 1966/24−9−2008).

11. Το αριθμ. 40/09.06.10 Πρακτικό Συνεδρίασης της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο απο−
φασίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την ανανέωση της άδειας λειτουργίας της εν θέματι 
εγκατάστασης.

12. Την με αριθμ. 764/06.07.2011 αίτηση όπως αυτή 
συμπληρώθηκε με τις με αριθμ. 1092/19.09.2011 και 304/ 
08.03.2012 αιτήσεις του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύ−
ρος Λούης», για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας 
της εγκατάστασης και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολο−
γητικά, όπως αυτά ορίστηκαν με το αριθμ. 40/09.06.10 
Πρακτικό Συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 3 του Νόμου 3342/2005.

13. Την υπ’ αριθμ. 50/2012 Γνωμοδότηση της Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του Νόμου 3342/2005 
για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας της εν θέματι 
εγκατάστασης.

14. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 50/2012 Γνωμοδότησης 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του Νόμου 
3342/2005 για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας 
της Ολυμπιακής εγκατάστασης Καλαθοσφαίρισης στο 
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας υπέρ του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Ολυμπιακού Αθλητικού 
Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης», το οποίο φέρει την 
ιδιότητα του χρήστη της ως άνω Ολυμπιακής εγκατά−
στασης.

2. Ανανεώνουμε την άδεια λειτουργίας της ως άνω 
Ολυμπιακής εγκατάστασης που χορηγήθηκε με την 
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