
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.

2  Επιβολή πολλαπλού τέλους για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-
πνικών στον MOHAMED ARAFA.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-
πνικών στον AHMED ELBAHLAWAN.

5 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων και αιρετών του Δή-
μου Ικαρίας για το έτος 2020».

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, με αμοι-
βή, κατά τις απογευματινές ώρες για το προσωπι-
κό της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου για το β’ εξάμηνο του έτους 
2020.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
και Προϊσταμένων Τμημάτων του Ταμείου Διοική-
σεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
για το β’ εξάμηνο του έτους 2020.

8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συναυλιών 
(Ε.Τ.Ο.Σ.) - Ν.Π.Ι.Δ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. Φ.7/79511/
ΓΔ4/24-6-2020 (Β’ 2539) απόφαση της Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 82868/Ν1 (1)
   Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α’ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (Α’ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από 
τη διάταξη της παραγράφου 3 σε συνδυασμό με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012» (Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπ’ αρ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 756).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αρ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική από-
φαση (Β’ 1584).

6. Την υπ’ αρ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ... χαρακτή-
ρα» (Β’ 1157).

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ 2 ΓΑ/117343/ Δ5/27-08-2013, 
(Β’ 139/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δη-
μοτικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 84796/Δ1/28-05-2015 (Β’ 1141) υπουργική 
απόφαση.

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 67902/Ν1/03-06-2020 αίτηση των 
ενδιαφερομένων για τροποποίηση της άδειας του Ιδιω-
τικού Δημοτικού Σχολείου.

9. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δι-
καιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. Φ2ΓΑ/117343/Δ5/
27-08-2013, (Β 139/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - 
Δημοτικού Σχολείου , η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 84796/Δ1/28-05-2015 (Β 1141) υπουργική από-
φαση ως προς τον διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΚΟΡΑΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για δώδεκα (12) 
αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) 
μαθητών εκάστη, μία (1) αίθουσα Πληροφορικής, μία (1) 
αίθουσα Φυσικής-Χημείας, μία (1) αίθουσα Καλλιτεχνι-
κών και μία (1) αίθουσα Μουσικής.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχο-
λείο - ΠΑΛΛΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ».

Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί επί των οδών 28ης 
Οκτωβρίου 11 και Μαραθωνομάχων στη Βάρη Αττικής, 
με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων τον Δημήτριο Καράμαλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

(2)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών .

   Με την υπ’ αρ. 275/2013/2020 της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά καταλογιστική 

πράξη (με ημερομηνία έκδοσης 29-06-2020) επιβάλ-
λονται στον (επ.) TASWER GUBAL (ον) MUHAMMAD 
του MOHMMAD ANWER και της SHARIELON ΒΙΒΙ 
γεν. 23/07/1986, αγνώστου διαμονής, και με Α.Φ.Μ. 
500036129 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών.

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 2.724,33 ευρώ.
ΤΧ (2%): 54,49 ευρώ.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.): 10,90 ευρώ.
Σύνολο: 2.789,72 ευρώ (δύο χιλιάδες ογδόντα εννέα 

ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (260 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. 
α’, β’ και παρ.2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τελωνείου κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον MOHAMED ARAFA.

  Με την υπ’ αρ. 15/2018/03-02-2020 καταλογιστική 
πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 
2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 
παρ. 5 του προαναφερόμενου νόμου, ο MOHAMED (ον.) 
ARAFA (επ.) του Moustafa και της Nagwa, γεννηθείς την
24-09-1990 στην Αίγυπτο, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Α21479427/08-11-2017 διαβατηρίου, αγνώστου διαμο-
νής, κρίθηκε υπαίτιος λαθρεμπορίας καπνικών, καθόσον 
βρέθηκαν στον πλοίο που εργάζονταν ως πλήρωμα, δύο 
χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε (2.445) πακέτα τσι-
γάρα διαφόρων επωνυμιών χωρίς να έχουν πληρωθεί οι 
αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι. Για την πράξη 
του αυτή του επιβλήθηκε αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
πολλαπλό τέλος που ανέρχεται στο ύψος των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ογδό-
ντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.658.081,90 €) το 
οποίο συμπεριλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου. Κατά 
της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, 
εντός τριάντα(30) ημερών από την δημοσίευσή της στην 
Ε.τ.Κ., ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον AHMED ELBAHLAWAN.

  Με την υπ’ αρ. 15/2018/03-02-2020 καταλογιστική 
πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του 
προαναφερόμενου νόμου, ο AHMED (ον.) ELBAHLAWAN 
(επ.) του Mohamed και της Soaad, γεννηθείς την 30-11-
1986 στην Αίγυπτο, κάτοχος του υπ’ αρ. Α21741765/25-
12-2017 διαβατηρίου, αγνώστου διαμονής, κρίθηκε 
υπαίτιος λαθρεμπορίας καπνικών, καθόσον βρέθηκαν 
στον πλοίο που εργάζονταν ως πλήρωμα, δύο χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα πέντε(2.445) πακέτα τσιγάρα δια-
φόρων επωνυμιών χωρίς να έχουν πληρωθεί οι ανα-
λογούντες δασμοί και λοιποί φόροι. Για την πράξη του 
αυτή του επιβλήθηκε αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
πολλαπλό τέλος που ανέρχεται στο ύψος των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ογδό-
ντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.658.081,90 €)
το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου. Κατά 
της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, 
εντός τριάντα(30) ημερών από την δημοσίευσή της στην 
Ε.τ.Κ., ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ
Ι

Aριθμ. 26445 (5)
    Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας των υπαλλήλων και αιρετών του Δή-

μου Ικαρίας για το έτος 2020». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του άρθρου 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• του π.δ./τος 143/2010 (Α’ 236) «Οργανισμός Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

• των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47) «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-

κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

• του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

• Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυ-
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι-
ατάξεις».

• των άρθρων 2 και 3 της παραγράφου Δ της υποπα-
ραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρη-
ματοδότησης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 
παρ. 2 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 78161/31.12.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο 
Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενι-
κής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πο-
λιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. 
Αιγαίου.

3. Την υπ’ αρ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-
ΓΑ2) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρα-
γράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/
2015 (Α’ 94) "Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός 
επικράτειας».

4. Το υπ’ αρ. 307/27.01.2020 (Ορθή Επανάληψη) αίτη-
μα, της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, με το 
οποίο καθορίζεται το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων και αιρε-
τών για το έτος 2020.

5. Την υπ’ αρ. 939/06.03.2020 βεβαίωση της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, περί εγγραφής των 
εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
έτους 2020.

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων και αιρε-
τών κατά αριθμό και ειδικότητα (με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας), για το έτος 2020 ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΕΔΡΑΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 15

ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 5 15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 3

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 1 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 3

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 3
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 3

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 3

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 3

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 3

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ικαρίας οικ. έτους 2020, 
η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 00.6421.01 με ποσό 3.000,00 € και 10.6422.01 με ποσό 2.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σάμος, 29 Ιουνίου 2020

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 80904/9890 (6)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, με αμοι-

βή, κατά τις απογευματινές ώρες για το προσω-

πικό της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινω-

νιών της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου για το β’ εξάμηνο του έτους 

2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 283, του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Πε-
ριφέρειας Ηπείρου» (Α’ 233) όπως τροποποιήθηκαν με 
τη υπ’ αρ. 202855/27-12-2016 (Β’ 4400) απόφαση του 
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την 
αριθμ. 163473/24-10-2017 (Β’ 3878) απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας.

3. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο-
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012 - 2015» (Α’ 226), όπως συμπληρώθηκε από τον 
ν. 4354/2015.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω-
ριακής απασχόλησης» του ν. 3833/ 2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40).

6. Τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 176, του 
ν. 4261/2014 (Α’ 107), με τις οποίες τροποποιούνται οι 
όμοιες της παρ. 1, του άρθρου 20, του ν. 4024/2011 και 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω διά-
ταξης (5-5-2014) και εφεξής, είναι πλέον δυνατή η κα-
ταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

7. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών ανα-
γκών των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Με-
ταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας 
Ιωαννίνων.

8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόλη-
ση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προ-
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρει-
ας Ηπείρου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 200723/12532/
16-12-2019 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικο-
νομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό-
λησης με αμοιβή για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
επειγουσών αναγκών, κατά τις απογευματινές ώρες 
για το προσωπικό της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα των τμημάτων. 
Αναλυτικότερα:

Α) Για το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας που είναι αρ-
μόδιο ιδίως για την απογραφή, την ταξινόμηση, τη συ-
γκρότηση, την έγκριση, τη χορήγηση και την εκτέλεση 
θεμάτων και ζητημάτων, που αφορούν την κυκλοφορία 
οχημάτων και δικύκλων χερσαίων μεταφορών, δημόσιου 
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και ιδιωτικού χαρακτήρα, απαιτείται έκτακτη υπερωρια-
κή εργασία, η οποία δεν είναι δυνατόν να προγραμματι-
στεί εκ των προτέρων, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους προκύπτουν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, 
για τα οποία η υπηρεσία μας καλείται να εργασθεί υπε-
ρωριακά:

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας διαθέτει ελάχιστους 
υπαλλήλους για τη διεκπεραίωση τόσο των ανωτέρω ερ-
γασιών, όσο και πλήθους άλλων καθημερινών αιτημάτων.

Β) Για το Τεχνικό Τμήμα που είναι αρμόδιο ιδίως για την 
πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρα-
κολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών 
πράξεων που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών εξυ-
πηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, 
αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, 
θέματα επικοινωνιών, καθώς και γενικότερων τεχνικών 
θεμάτων, απαιτείται έκτακτη υπερωριακή εργασία, η 
οποία δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστεί εκ των 
προτέρων, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προκύ-
πτουν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία απαι-
τούν και τις ανάλογες διοικητικές ενέργειες και πράξεις.

Το Τεχνικό Τμήμα διαθέτει ελάχιστους υπαλλήλους για 
τη διεκπεραίωση τόσο των ανωτέρω εργασιών, όσο και 
πλήθους άλλων καθημερινών αιτημάτων.

Γ) Για το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης το οποίο 
είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, τον έλεγχο, 
την εκτέλεση, τη χορήγηση, τη συγκρότηση, τον προ-
γραμματισμό και την επίβλεψη όλων των συνολικών 
πράξεων, που αφορούν άδειες οδήγησης οχημάτων και 
δικύκλων, καθώς και για θέματα εκπαιδευτών υποψη-
φίων οδηγών, απαιτείται έκτακτη υπερωριακή εργασία, 
η οποία δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστεί εκ των 
προτέρων, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προκύ-
πτουν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, για τα οποία η 
υπηρεσία μας καλείται να εργασθεί υπερωριακά.

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης διαθέτει 
ελάχιστους υπαλλήλους για τη διεκπεραίωση τόσο των 
ανωτέρω εργασιών, όσο και πλήθους άλλων καθημερι-
νών αιτημάτων.

Δ) Για το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης που είναι 
αρμόδιο για την επικοινωνία, την ενημέρωση, την παρα-
λαβή, τον έλεγχο, τη διαβίβαση, την πληροφόρηση και 
τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της 
Διεύθυνσης, απαιτείται έκτακτη υπερωριακή εργασία, 
η οποία δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστεί εκ των 
προτέρων, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προκύ-
πτουν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία απαι-
τούν και τις ανάλογες διοικητικές ενέργειες και πράξεις.

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης διαθέτει ελάχι-
στους υπαλλήλους για τη διεκπεραίωση τόσο των ανω-
τέρω εργασιών, όσο και πλήθους άλλων καθημερινών 
αιτημάτων.

Ο αριθμός του προσωπικού των ανωτέρω Τμημάτων 
της Περιφέρειας Ηπείρου που θα απασχοληθεί υπερω-
ριακά είναι συνολικά τριάντα τρείς (33) υπάλληλοι.

Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης των υπαλλήλων 
θα είναι στο σύνολο τις τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα 
(3960) και σε κάθε περίπτωση, δε θα υπερβαίνουν ανά 
υπάλληλο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο.

Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπε-
ρωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται 
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο 
της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα καθώς και οι 
κατά μήνα ώρες απασχόλησης για τον καθένα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα-
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπε-
ρωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπερωρι-
ακά παρασχεθέν έργο.

Η δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται συνολικά στο 
ποσό των #38.916,00# ευρώ και θα βαρύνει τον ΕΦ 072 
ΚΑΕ 0511.01 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 26 Ιουνίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 917 (7)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

και Προϊσταμένων Τμημάτων του Ταμείου Διοι-

κήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δα-

σών για το β’ εξάμηνο του έτους 2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις υπ’ αρ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) 
και 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) εγκυκλί-
ους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί πα-
ροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4354/2015».

3. Την υπ’ αρ. 2/41768/0022/20-05-2014 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ).

4. Τις διατάξεις του ν. 1881/1951 (Α’ 210) Ιδρυτικού 
Νόμου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανε-
πιστημιακών Δασών.

5. Την υπ’ αρ. 34432/Ζ2/5-3-2019 υπουργική απόφαση 
(Β’ 983) «Καθιέρωση ωρών εργασίας κατά τις νυχτερινές 
και εξαιρέσιμες ημέρες των δασικών υπαλλήλων του 
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών 
Δασών».

6. Τις ανάγκες του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρί-
σεως Πανεπιστημιακών Δασών για την αντιμετώπιση 
εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών για το β’ εξάμηνο του έτους 2020, οι οποίες για 
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τους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους του Ταμείου 
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
εστιάζονται στα εξής:

α) στη φύλαξη και προστασία των Δασών (αντιπυρική 
προστασία, λαθροϋλοτομίες, λαθροθηρία κα.),

β) Στις εργασίες καταμέτρησης, ελέγχου και παρα-
λαβής και καταγραφής των συγκομισμένων δασικών 
προϊόντων,

γ) στην έρευνα αγοράς, εξεύρεση και ενημέρωση πε-
λατών, διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών εκποίησης 
δασικών προϊόντων, έκδοση κατακύρωσης διαγωνι-
σμών, τιμολόγηση, σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλη-
σίας δασικών προϊόντων, ενημέρωση καρτών πελατών 
παράδοση και φόρτωση εμπορευμάτων και λοιπών ερ-
γασιών που σχετίζονται με τη διαδικασία πώλησης των 
δασικών προϊόντων,

δ) στην αποκατάσταση των ζημιών (ανεμορριψίες, χιο-
νοθλασίες, κ.λπ.) και στην αποκατάσταση προβλημάτων 
στο οδικό δίκτυο,

ε) στην υποστήριξη των φοιτητών και του ερευνητι-
κού - διδακτικού προσωπικού που φιλοξενούνται στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών,

στ) στη λειτουργία και περιποίηση (ποτίσματα, αραι-
ώσεις κ.ά.) των φυτωριακών εγκαταστάσεων και πειρα-
ματικών επιφανειών,

ζ) στην εκτέλεση λοιπών έκτακτων δασοτεχνικών έρ-
γων και

η) στην έγκαιρη και εντός τιθεμένων προθεσμιών 
ανάρτηση εγγράφων στο διαδίκτυο, απάντηση του 
Τ.Δ.Δ.Π. Δασών επί εκτάκτων εγκυκλίων και στην κάλυψη 
λοιπών επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού δέκα χιλιάδων εννια-
κοσίων ευρώ (10.900,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρε-
ωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαβ-
βάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και τεσσάρων χιλιάδων 
επτακοσίων ευρώ (4.700,00) ευρώ, για την κάλυψη των 
δαπανών υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες (ΚΑΕ 0263), για τους οποίους έχουν 
εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους ως άνω ΚΑΕ σε βάρος 
του Προϋπολογισμού έτους 2020.

8. Την ομόφωνη γνώμη των μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πα-
νεπιστημιακών Δασών κατά την υπ’ αρ. 1242/24-6-2020
συνεδρίαση αποφασίζει και εγκρίνει για το β’ εξάμηνο 
του έτους 2020:

α) την υπερωριακή απασχόληση σε δεκαπέντε (15) 
μόνιμους υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως και Δια-
χειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, και για αριθμό ωρών μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) για κάθε υπάλληλο, συνολικά. Ειδικό-
τερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:

• τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οι-
κονομικού

• τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου Π Ε Δασολόγων
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου TE Δασοπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Επιστατών (Εργοδη-

γών)

• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογι-
στικού και

• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων
β) Την υπερωριακή απασχόληση σε εννέα (9) μόνιμους 

υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Πανεπιστημιακών Δασών, που εργάζονται προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες και για αριθμό ωρών μέχρι τετρακόσιες ογδόντα 
(480) για κάθε υπάλληλο, συνολικά.

Ειδικότερα, εγκρίνουμε την εργασία προς συμπλήρω-
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες σε:

• Τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου Π Ε Δασολόγων
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου TE Δασοπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού- Επιστα-

τών(Εργοδηγών)
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων
γ) Την υπερωριακή απασχόληση σε εννέα (9) μόνι-

μους υπαλλήλους του ως άνω φορέα, που εργάζονται
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασί-
ας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυχτερινές ώρες και για αριθμό ωρών μέχρι ενενήντα έξι 
(96) για κάθε υπάλληλο, συνολικά. Ειδικότερα, εγκρίνου-
με την εργασία καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες σε:

• Τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου TE Δασοπόνων
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού - Επιστατών 

(Εργοδηγών)
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΗΤΑΣ

Ι

Αριθμ. 268 (8)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συναυ-

λιών (Ε.Τ.Ο.Σ.) - Ν.Π.Ι.Δ.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».
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2. Τον ν. 2557/1997, άρθρο 5 «Σύσταση του Ειδικού 
Ταμείου Οργανώσεως Συναυλιών της Κρατικής Ορχή-
στρας Αθηνών (Ν.Π.Ι.Δ.)».

3. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/10627 (Β΄ 258) απόφαση 
του Υπουργείου Πολιτισμού «Ρύθμιση θεμάτων προσω-
ρινής λειτουργίας και διαχείρισης των Ειδικών Ταμείων 
Οργάνωσης Συναυλιών (Ε.Τ.Ο.Σ.) της Κρατικής Ορχή-
στρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.) και Κρατικής Ορχήστρας Θεσ-
σαλονίκης (Κ.Ο.Θ.).

4. Τις υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ//ΤΥΕΦΤΠ/
135994/13035/11619/737/22.4.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 228) 
και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/108302/12640/
12017/938/31.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 270) αποφάσεις του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί διορισμού 
μελών Δ.Σ. του Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Α.

5. Την υπ’ αρ. 725/05.09.2013 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Διοικ. Διευθυντή της Κ.Ο.Α.

6. Την από 13/12/2019 (πράξη 3/2019) και την από 
28/02/2020 (πράξη 1/2020) σχετικές αποφάσεις του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α περί αναγκαι-
ότητας καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης,

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 3.000,00 €, η οποία 
έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Α. έτους 2020, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, 
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο το εξά-
μηνο, για δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και ένα (1) διοικητικό υπάλληλο με 

σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) του Ειδικού Ταμείου Οργα-
νώσεως Συναυλιών (Ε.Τ.Ο.Σ.) της Κ.Ο.Α. προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
του Ε.Τ.Ο.Σ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 31/12/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
      Στην υπ’ αρ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020 (Β’ 2539) από-

φαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη 
σελίδα 25383, στον 07 στίχο της παραγράφου

«7. Αναθέσεις πιλοτικής υλοποίησης» διορθώνεται: 
το εσφαλμένο: «ΠΕ08 (ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ)»,
στο ορθό: «ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)».
Στον 20 στίχο της παραγράφου «7. Αναθέσεις πιλοτικής 

υλοποίησης» διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ)»,
στο ορθό: «ΠΕ 91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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*02030592307200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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