
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

2 Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3401/144590/
22-12-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων “Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ. 3247/137259/6-12-2016 απόφασης του 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
αρ. 2955/120333/26-10-2016 απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β΄3603)» (Β΄4460)”.

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9971/Γ4-1039 από-
φασης με θέμα: «Έγκριση, προκήρυξη και ανά-
θεση διενέργειας των ερευνών επί της διάρθρω-
σης των επιχειρήσεων στους τομείς εμπορίου 
και υπηρεσιών, έτους αναφοράς 2016, έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-
ρισμός της αμοιβής τους» (Β΄ 4863).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 100/ 
8523/16-1-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 142/Β΄/24-1-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 19477/N1 (1)
Tροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολεί-

ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμε-

νου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

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 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες δι-
ατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄)«Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής … και 4127/2013», του άρθρου 33 
του ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δι-
ατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (159 Α΄).

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπ΄ αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(1584 Β΄).

5. Την από 10-01-2018 αίτηση της Παπάζογλου Ανα-
στασίας για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας της ανωτέ-
ρω εταιρείας, ως προς την δυναμικότητα της αίθουσας 
διδασκαλίας.

6. Την με αριθμ. Φ2.ΓΑ/119742/Δ5/30-08-2013 (187 Β΄/
31-01-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ 
στην Παπάζογλου Αναστασία.

7. Την από 09-06-2008 απόφαση τoυ Νομάρχη Μα-
γνησίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού με ΜΦΠΑΔ στην Παπάζο-
γλου Αναστασία επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 217 και 
Δεληγιώργη, στο Βόλο.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΑ/51302/23-09-2016 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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9. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ. Α΄/
05-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου 
στη θέση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΑ/119742/Δ5/
30-08-2013 (187 Β΄/31-01-2014) άδεια Ιδιωτικού Συστε-
γαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ στην ΠΑΠΑΖΟ-
ΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2017 - 2018, χορηγούμε στην 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ άδεια Ιδιωτικού Συστεγα-
ζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας εικοσιοκτώ (28) 
νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ είναι: 
«Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ».

Το Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο λειτουργεί 
επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 217 και Δεληγιώργη, στο 
Βόλο.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Φεβρουαρίου 2018

  Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. Φ.10/8585/19828/Δ1 (2)
Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμι-

ας Εκπαίδευσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2, κεφ. Β΄ του ν. 2817/ 

2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄/14-3-2000).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 
118/Α/24-5-2011).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-9-2015) περί …Μετονομασίας του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,..

4. Τις διατάξεις του με αρ. π.δ. 125/2016 με θέμα 
"Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών" (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016).

5. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/1-8-2017) 
με θέμα «Επωνυμία σχολείων».

6. Το υπ’ αριθμ. Φ.2.1/349/11-1-2018 έγγραφο της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

7. Το υπ’ αριθμ. 12749/22-12-2017 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας.

8. Τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Χαϊδαρίου σύμφωνα με την αρ. 293/11-12-2017 
απόφασή του.

9. Την υπ’ αριθμ. 1/20-10-2016 πράξη του Σχολικού 
Συμβουλίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου.

10. Την υπ’ αριθμ. 16106/Β1/31-1-2018 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠΔΣ και ΠΔΕ 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
από την οποία δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετονομασία από το σχολικό έτος 2017-2018 και 
εντεύθεν της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, ως ακολούθως:

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου σε «7ο Δημοτικό 
Σχολείο Χαϊδαρίου - Νικόλαος Γύζης».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 331/20735 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3401/144590/22-12-

2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων “Αντικατάσταση της υπ’ 

αριθμ. 3247/137259/6-12-2016 απόφασης του 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων «Μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 

4 της αρ. 2955/120333/26-10-2016 απόφασης 

του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων (Β΄3603)» (Β΄4460)”.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του 

ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του 
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164) 
όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικα-
ταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του 
ν. 2732/1999 (Α΄ 154).

β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

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

3. Την υπ’ αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση 
του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο 
Κόκκαλη» (Β΄ 3903).
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την περίπτωση KALAMON της πα-
ραγράφου 8. ΕΛΑΙΑ (OLEA EUROPEA L.) στην ενότη-
τα ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
3401/144590/22-12-2016 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εξής:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ: KALAMON, ΣΥΝΩΝΥΜΑ: 
KALAMATIANI-TSIGKELI-AETONYCHI-KALAMATA, Α.M. 
ΙΕΠΚΦ: 100168, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕ-
ΝΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΗ: 11, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: ..., 
ΕΤΟΣ ΕΓΓΡ. 1996, ΕΤΟΣ ΑΝ/ΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 2016, ΛΗΞΗ 
ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 2046.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

I

        Αριθμ. 1263/ Γ4-152 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9971/Γ4-1039 από-

φασης με θέμα: «Έγκριση, προκήρυξη και ανά-

θεση διενέργειας των ερευνών επί της διάρθρω-

σης των επιχειρήσεων στους τομείς εμπορίου και 

υπηρεσιών, έτους αναφοράς 2016, έγκριση χρη-

σιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορι-

σμός της αμοιβής τους» (B΄ 4863).

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010), «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και, ειδικότερα του 
άρθρου 14, παρ. 1, περ. ζ, 2, β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 
195/Α΄/8.9.2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

γ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,

δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015) με θέμα «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, υπο-
παράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός επικρατείας»,

ε. του π.δ. 80/2016 (145/Α΄/5.8.2016) «Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες»,

στ. της ΓΠ - 400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012) 
απόφασης, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 
και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016, (ΦΕΚ 
85/Α/12.5.2016), «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και

η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017, (ΦΕΚ 201/
Α΄/22.12.2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλ-
λάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής 
διαταραχής και άλλες διατάξεις».

2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 
0001538ΕΞ2016/24.02.2016 (ΦΕΚ 95/ΥΟΔΔ/25.02.2016) 
με θέμα: «Διορισμός του Προέδρου της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)».

3. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 
759/2015.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε το σκεπτικό μέρος της απόφασης και 
συμπληρώνουμε τις με στοιχεία ζ και η διατάξεις:

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016, (ΦΕΚ 85/
Α΄/12.5.2016), «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλει-
ας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και

η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017, (ΦΕΚ 201/
Α΄/22.12.2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλ-
λάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής 
διαταραχής και άλλες διατάξεις».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 9971/Γ4-1039 από-
φαση ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2018

  Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΝΑΚΗ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
Στην υπ’ αριθμ. 100/8523/16-1-2018 απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 
142) επέρχονται οι κάτωθι διορθώσεις:

    1. Στη σελίδα 2095, στον ΠΙΝΑΚΑ «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» 
και στην παράγραφο Α «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ»:

α) στον Α/Α 1, ο αριθμός των οργανικών θέσεων του 
κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων:

αα) στη στήλη «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»:
Από το εσφαλμένο: «13»,
στο ορθό: «14» και
ββ) στη στήλη «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»:
Από το εσφαλμένο: «41»,
στο ορθό: «40».
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β) στον Α/Α 6, ο αριθμός των Οργανικών θέσεων του 
κλάδου ΠΕ10 Οικονομικών:

αα) στη στήλη «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»:
Από το εσφαλμένο: «10»,
στο ορθό: «9»
και ββ) στη στήλη «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»,
Aπό το εσφαλμένο: «22»,
στο ορθό: «23».
2. Στη σελίδα 2097, στον ΠΙΝΑΚΑ «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟ-

ΝΑΔΑ ΠΕΛΛΑΣ (Γιαννιτσά)»:
α) στον Α/Α 1, ο αριθμός των οργανικών θέσεων του 

κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων,
Aπό το εσφαλμένο: «1»,
στο ορθό: «0».
β) στον Α/Α 3, ο αριθμός των οργανικών θέσεων του 

κλάδου ΠΕ10 Οικονομικών,

Aπό το εσφαλμένο: «1»,
στο ορθό: «2».
3. Στη σελίδα 2098, στον ΠΙΝΑΚΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟ-

ΝΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΟΖΑΝΗ»:
α) στον Α/Α 1, ο αριθμός των οργανικών θέσεων του 

κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων,
Aπό το εσφαλμένο: «4»,
στο ορθό: «5».
β) στον Α/Α 3, ο αριθμός των οργανικών θέσεων του 

κλάδου ΠΕ10 Οικονομικών,
Aπό το εσφαλμένο: «2»,
στο ορθό: «1».

  (Από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων)  
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