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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 11294 (1)
    Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου αρμόδιου για 
τη μετεγκατάσταση αιτούντων διεθνή προστασία.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 104/
2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου 

στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», 
όπως τροποποιήθηκε από το Π.δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α  ́198) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3907/2011 
(Α΄ 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για 
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών” και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις των αποφάσεων (ΕΕ) του Συμβουλίου 
2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 
22ας Σεπτεμβρίου 2015 για τη θέσπιση προσωρινών μέ−
τρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της 
Ιταλίας και της Ελλάδας.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Το γεγονός ότι υφίσταται έκτακτη ανάγκη ίδρυσης 
Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου στην Αττική προκειμέ−
νου να υλοποιηθεί η μετεγκατάσταση σε χώρες κρά−
τη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτούντων διεθνή
προστασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφε−
ρόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε.Ε., αποφα−
σίζουμε:

Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο θα 
εδρεύει και θα λειτουργεί στην Αθήνα και θα είναι αρ−
μόδιο για την πραγματοποίηση της διαδικασίας και 
την υλοποίηση της μετεγκατάστασης αιτούντων διε−
θνή προστασία σε χώρες κράτη − μέλη της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμ. 
2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 
22ας Σεπτεμβρίου 2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε άλλη συναφή πράξη 
που θα εκδοθεί.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 151996/Δ1 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−

μιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγεί−
ου 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 Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 
2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθ−
μίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι−
καταστάθηκαν 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
Ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
Ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί−
ας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18−11−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (756 Β΄).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» 
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 
πρωτ. 84151/ΙΑ/20−6−2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/33319/Δ5/7−3−2014 (711 
Β΄/20−3−2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμε−
νου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία «Γ. & Μ. 
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΕ».

6. Την από 2−10−2014 τροποποίηση του καταστατικού 
της ως άνω εταιρείας ως προς τη νομική της μορφή.

7. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.17.1/9513/28−7−2015 έγγραφο 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

8. Την με αριθμ. πρωτ. 39524/16−9−2015 απόφαση του 
Δήμου Κηφισιάς. 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 127414/Δ1/7−8−2015 αίτηση του 
νομίμου εκπροσώπου για τροποποίηση της άδειας του 
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου ως προς τη 
νομική μορφή της ιδιοκτήτριας εταιρείας.

10. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων… Τουρισμού».

11. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) διορισμού του Νικολάου 
Φίλη στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/33319/Δ5/
7−3−2014 (711 Β΄/20−3−2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστε−
γαζόμενου με ΜΦΠΑΔ ως προς τη νομική μορφή της 
ιδιοκτήτριας εταιρείας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2015−2016, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΠΕ» άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νη−
πιαγωγείου Συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας 
της, για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας με αριθμό νηπίων 
είκοσι οκτώ (28).

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη−
πιαγωγείο – FIRST STEPS Ε.Π.Ε.».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ιλισίων 16 
στην Κηφισιά, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παι−
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Τσιτσιλιάνη Μαρία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Aριθμ. 151994/Δ1 (3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/ τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−10−2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής … 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25−1−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/9−5−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 
4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α΄/17−9−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10−12−2013) «Κύρω−
ση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/
τ.Α΄/10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ−
ρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−5−2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18−11−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4093/2012» (Β,3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756 τ.Α΄).
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4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών .. 
ΝΠΔΔ» (Β,3324) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20−6−2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1584 τ.B΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/150654/Δ5/16−10−2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο−
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου στην 
εταιρεία «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ − ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ−
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.».

6. Την με αριθμ. πρωτ. 92551/Δ1/11−6−2015 (ΦΕΚ 1353/Β΄/
2015) υπουργική απόφαση τροποποίησης της ως άνω 
άδειας ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας και τον αριθ−
μό νηπίων του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/54085/16−7−2015 απόφα−
ση διατύπωσης γνώμης και το με αριθμ. πρωτ. 63423/
7−9−2015 έγγραφο του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού……….και Τουρισμού». 

9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) διορισμού του Νικο−
λάου Φίλη στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/150654/Δ5/
16−10−2013 (ΦΕΚ 622/Β΄/12−3−2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτι−
κού Νηπιαγωγείου ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας 
και τον αριθμό νηπίων ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2015−2016, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ − ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ−
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρω−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου για τρεις (3) 
αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι τριών (23), 
δεκαεπτά (17) και δεκατεσσάρων (14) νηπίων αντίστοιχα.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του 
Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο – ΤΑ ΚΑΙ−
ΝΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ήβης Αθα−
νασιάδου 34 στο Παλαιό Φάληρο, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
την Ηλιάσκου Ακριβή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Aριθμ. 70888 (4)
    Κατηγοριοποίηση ήδη εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσε−

ων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του 
N. 4336/2015 (Α΄ 94/14−8−2015), που προβλέπεται από 
την παρ. 4 του άρθρου 13 του N. 3869/2010» (Α΄ 130/
3−8−2010).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.δ/τος 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία 

Υπουργείων…» (Α΄ 20), του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…» (Α΄ 114), του 
Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 116).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του 
Ν. 3869/31−7−2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων 
φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 18 
του Ν. 4161/2013 (Α΄ 143/14−6−2013) και τη διάταξη του 
Μέρους Β, Υποπαρ. Α4, 21, άρθρο 1 του Ν. 4336/14−8−2015 
(Α΄ 94), με την οποία προστέθηκε παράγραφος 4 στο 
άρθρο 13 του Ν. 3869/2010.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη ο Γραμματέας του Ειρηνοδικείου για τον, κατά 
χρονική προτεραιότητα, καθορισμό ημερομηνίας εκδι−
κάσεως των αιτήσεων που υποβάλλονται ή και που είναι 
ήδη εκκρεμείς ως ακολούθως:

Άρθρο 1. 
Ποιές υποθέσεις κατηγοριοποιούνται.
Η κατηγοριοποίηση καταλαμβάνει: α) τις αιτήσεις που 

κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος Μέρος Β΄ − Υπο−
παρ. Α.4, άρθρο 1 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 130) και β) τις 
εκκρεμείς υποθέσεις που επαναπροσδιορίζονται σε νεό−
τερη δικάσιμο κατά τη διάταξη του Μέρους Β΄ − Υποπαρ. 
Α.4, άρθρο 2, παρ. 3. του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94/14−8−2015). 

Άρθρο 2.
Πότε γίνεται η κατηγοριοποίηση.
1. Στις νέες προς προσδιορισμό υποθέσεις, η κατηγορι−

οποίηση γίνεται κατά τον προσδιορισμό της δικασίμου.
2. Στις εκκρεμείς προς αναπροσδιορισμό υποθέσεις, η 

γραμματεία ξεκινά αμέσως την κατηγοριοποίηση, ξεκι−
νώντας από τις υποθέσεις πέραν της τριετίας που έχουν 
προσδιοριστεί σε προγενέστερη δικάσιμο.

Άρθρο 3
Ποιός κάνει την κατηγοριοποίηση.
1. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με ευθύνη και πρωτο−

βουλία της γραμματείας των ειρηνοδικείων και όπου 
υπάρχει σχετικό τμήμα υπερχρεωμένων φυσικών προ−
σώπων από τη γραμματεία του τμήματος αυτού.

2. α) Το ως άνω έργο εποπτεύεται από τον δικαστή 
που προΐσταται του δικαστηρίου ή από όποιον δικα−
στή αυτός ορίσει προς τούτο. β) Ο δικαστής ελέγχει 
πρωτίστως την ταχύτητα της κατηγοριοποίησης, ώστε 
αυτή να ολοκληρωθεί εγκαίρως. Περαιτέρω, ελέγχει 
την ορθότητά της και υπογράφει τον προσδιορισμό 
της δικασίμου.

Άρθρο 4
Κριτήρια κατηγοριοποίησης.
1. Για τη κατηγοριοποίηση των αιτήσεων σε κάθε δι−

κάσιμο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ύψους 
της οφειλής, της περιουσίας και του εισοδήματος των 
αιτούντων σε κάθε υπόθεση.

2. Προηγούνται χρονικά για τον ορισμό δικασίμου οι 
μεγαλύτερες σε ύψος οφειλής, περιουσίας και εισοδή−
ματος υποθέσεις. 
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3. Ο επαναπροσδιορισμός δικασίμου γίνεται για κάθε 
πινάκιο με μία πράξη ορισμού δικασίμου, που περιλαμβά−
νει όλες τις υποθέσεις του πινακίου, που κοινοποιείται 
στους διαδίκους κατά τα οριζόμενα στο Μέρος Β΄ − 
Υποπαρ. Α.4, Κεφ. Α΄, άρθρο 2 “Μεταβατικές διατάξεις” 
του Ν. 4336/2015.

4. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται σύμφωνα με το 
Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015, 
προσδιορίζονται, σύμφωνα με την οργάνωση του κάθε 
δικαστηρίου και ιδίως σε ειδικά τμήματα ή σε ειδικά 
πινάκια εκδικάσεως υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Α275 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α42/4−9−2014 (ΦΕΚ 2506/Β΄/

2014) Πρυτανικής Πράξης, Μεταβίβαση αρμοδιότητας 
να υπογράφουν «Με εντολή του Πρύτανη» ο Γραμ−
ματέας και οι Προϊστάμενοι Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 άρθρο 8 παρ. 18 

εδάφιο ι με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στον 
Πρύτανη να μεταβιβάζει το δικαίωμα της υπογραφής 
εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών,

2. την ανάγκη αποκέντρωσης της διοικητικής δράσης 
και την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,

3. το γεγονός ότι από τις εκχωρήσεις αυτές δεν προ−
καλείται καμία οικονομική δαπάνη εις βάρος του Δημο−
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Α42/4−9−2014 (ΦΕΚ 2506/
Β΄/2014) Πρυτανική Πράξη μόνο ως προς το άρθρο 1 παρ. 
1.2 : «Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πρωτοκόλλου – 
Αρχείου» ως εξής:

Άρθρο 1
1.2 Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πρωτοκόλλου−

Αρχείου:
Παραλαβή κάθε είδους δικογράφων που απευθύνονται 

στο Πανεπιστήμιο, στις υπηρεσίες του και στα Πανεπι−
στημιακά Όργανα.

Επικύρωση αντιγράφων από το επιδειχθέν πρωτότυ−
πο ή το επιδειχθέν ακριβές αντίγραφο, καθώς και το 
γνήσιο της υπογραφής του προσωπικού του Τμήματος 
και τρίτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

Αριθμ. Φ.ΔΔ.1/8.10/2507 (6)
    Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 

στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π..

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/6−9−2011 

(ΦΕΚ 195/2011 τ.Α΄) «Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, εδαφ. 2 του 
Ν. 4235/11−2−2014 (ΦΕΚ 32/2014 τ.Α΄), όπως συμπληρώ−
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ.1 και 4 του 
Ν. 4264/15−5−2014 (ΦΕΚ 118/2014 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/2008 τ.Α΄) 
«Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
των Α.Ε.Ι.».

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.ΔΔ. 1/8.10/1030/31−3−2014 (ΦΕΚ 887/
9−4−2014 τ.Β΄) διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη μελών Ειδικού Τε−
χνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακε−
δονίας».

5. Την με αριθμ. πρωτ. 80/22−5−2015 αίτηση του Τα−
σκασαπλίδη Γεωργίου του Βασιλείου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. 
για την ένταξή του στην κατηγορία του Εργαστηρια−
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας.

6. Το πρακτικό αριθμ. 7/3−6−2015 απόφαση 1η της 
Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, 
ύστερα από εισήγηση της τριμελούς εισηγητικής επι−
τροπής.

7. Το έγγραφο του Προέδρου του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το οποίο ο Νικόλαος 
Ασημόπουλος του Δημητρίου, Καθηγητής, ανέλαβε τα 
καθήκοντα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, 
για τετραετή θητεία (ΦΕΚ διορισμού αριθμ. 119/21−3−2013, 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), από 8−4−2013 μέχρι 31−8−2017 (Ν. 4115/2013, 
άρθρο 34 παρ. 6 − ΦΕΚ 24/Α΄/30−1−2013).

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Εντάσσουμε τον Τασκασαπλίδη Γεώργιο του Βασι−
λείου, μόνιμο μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Πλη−
ροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, στην κατηγορία Εργα−
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) γιατί δια−
θέτει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του, τα 
προσόντα για την ένταξή του στην κατηγορία αυτή.

Η οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία υπη−
ρετεί ο παραπάνω μετατρέπεται αυτοδίκαια με την ολο−
κλήρωση της διαδικασίας ένταξής του σε αντίστοιχη 
θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Koζάνη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 2101/49/8−9−2015 (7)
    Υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης του 

Δήμου Κόνιτσας και του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Φιλιατών της Περιφερειακής Δ/νης Π.Ε. 
και Δ.Ε. Ηπείρου, σχετικά με την παραγωγή και πώ−
ληση αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (O.A.Ε.Δ) 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α΄/6−7−1994),
2. του Ν. 2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α΄/12−9−1995),
3. του Ν. 2434/1996, άρθρο (ΦΕΚ 188/Α΄/20−8−1996),
4. του Ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. 

ιδ, άρθρο 9 παρ. 2. εδ. 2, (ΦΕΚ 258/Α΄/8−11−2001).
5. Την με αριθμ. 400/28/28−7−2015 απόφαση της Επι−

τροπής Διαχείρισης του Ενιαίου Λογαριασμού για την 
Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

6. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
την υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης 

του Δήμου Κόνιτσας και του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Φιλιατών της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. 
και Δ.Ε. Ηπείρου, σχετικά με την παραγωγή και πώληση 
αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών, με τίτλο:

1. Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής για την Ανάπτυ−
ξη της επιχειρηματικότητας στη παραγωγή και πώληση 
αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών» διαρκείας 260 
ωρών στο Δήμο Σουλίου, 1 τμήμα με 25 άτομα.

2. «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής για την Ανάπτυ−
ξη της επιχειρηματικότητας στη παραγωγή και πώληση 
αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών» διαρκείας 260 
ωρών στο Δήμο Κόνιτσας, 1 τμήμα με 25 άτομα.

3. «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής για την Ανάπτυ−
ξη της επιχειρηματικότητας στη παραγωγή και πώληση 
αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών» διαρκείας 260 
ωρών στο Δήμο Φιλιατών, 1 τμήμα με 25 άτομα.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει στις δομές 
των αντιστοίχων Δήμων (με δωρεάν παραχώρηση), 
που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματο−
ποίηση των καταρτίσεων με την επίβλεψη του ΚΕΚ 
Ιωαννίνων.

Οι καταρτιζόμενοι δεν θα λάβουν εκπαιδευτικό επί−
δομα.

Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στο ποσό των 23.400 
ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2659 του έτους 2015 και ανα−
λύεται ως εξής:

75 καταρτιζόμενοι x 260 ώρες x 1,20 ευρώ Μέσο Ωριαίο 
Κόστος ανά άτομο και περιλαμβάνει εκτός του κόστους 
του ωρομισθίου προσωπικού, δαπάνες υλοποίησης εκ−
παίδευσης (εκπαιδευτικό υλικό και μέσα, δαπάνες δια−
τροφής π.χ. τοστ, καφές, έξοδα υπεραστικής μετακίνη−
σης εκπαιδευτών κλπ).

Ορίζεται ως υπόλογος διαχειριστής, της συνολικής 
δαπάνης (23.400 €) ο εκπαιδευτικός Κύρκος Αργύρης, 
Διευθυντής του ΚΕΚ Ιωαννίνων, με έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής. Η απόδοση της δαπάνης από 
τον υπόλογο διαχειριστή θα γίνει μέχρι τις 30−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Αριθμ. απόφ. 95/2015 (8)
    Έγκριση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Υπερωριακή εργασία» 

του Κεφ. Β΄ του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄/226/2011) «Συντα−
ξιοδοτικές Ρυθμίσεις − Ενιαίο Μισθολόγιο Βαθμολόγιο, 
Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες Διατάξεις Εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2012−2015».

2. Τις διατάξεις της περιπτ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 
της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
(ΦΕΚ Α΄/222/2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέ−
τρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012», βάσει των οποίων στο 
πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Δεύτερου Κεφαλαίου 
του Ν. 4024/2011 εντάσσονται και οι Ι.Δ.Α.Χ. των Ν.Π.Ι.Δ. 
που ανήκουν σε Ο.Τ.Α.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 
Α΄/107/2014) σύμφωνα με τις οποίες «Η απόφαση καθι−
έρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των 
Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 
(Α΄ 314) που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου 
Δεύτερου του Ν. 4024/2011, εκδίδεται από το Διοικητι−
κό Συμβούλιο του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2/41768/0022/20−5−2014 
εγκύκλιο Δ/νσης μισθολογίου, Γεν. Δ/νσης Μισθών, Γεν. 
Λογιστηρίου του Κράτους, Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το άρθρο 22 και 23 του Κανονισμού προσωπικού του 
Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

6. Το γεγονός ότι διαπιστώνεται για το Β΄ εξάμηνο 
2015, η ανάγκη απογευματινής υπερωριακής εργασί−
ας και απασχόλησης κατά Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, των ερ−
γαζομένων στον φορέα μας, λόγω αυξημένων εποχι−
κών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 
και υποχρεώσεων της εταιρείας που οφείλονται στην 
ιδιαιτερότητα και φύση του αντικειμένου της, στην 
24ωρη λειτουργία της.

7. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απα−
σχόληση και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στους 
ΚΑ εξόδων 60.00 και 60.03 προϋπολογισμού οικ. έτους 
2015, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Την έγκριση − καθιέρωση για το Β΄ εξάμηνο έτους 
2015, υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, και νυκτερινές ώρες, για 
τους εργαζόμενους της εταιρείας, για τρεις (3) εργα−
ζόμενους ΙΔΑΧ και είκοσι τέσσερις (24) εργαζόμενους 
ΙΔΟΧ (οι δέκα από τους οποίους πρόκειται να προ−
σληφθούν εντός του έτους, βάσει της με αριθμ. πρωτ. 
17121/19−5−2015 (ΑΔΑ: ΩΓ7Χ465ΦΘΕ−ΛΧΤ) απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
έγκρισης απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, στον Φορέα μας) οι οποίες κατά περίπτωση 
και ανά εργαζόμενο, ανέρχονται για το Β΄ εξάμηνο:

α) μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες για απογευματινή 
υπερωριακή εργασία.
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β) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες.

1. Οι ανωτέρω ώρες αποτελούν ανώτατο όριο εξαμή−
νου. Οι πραγματικές ώρες υπερωριών και εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και η κατανομή 
αυτών ανά εργαζόμενο θα εξαρτηθούν από τις εκάστοτε 
παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες. Αρμόδιοι για 
την κατανομή αυτή, να οριστούν οι Δ/ντες των υπηρε−
σιών που ανήκουν οι εργαζόμενοι και θα πιστοποιούνται 
ανά μήνα με βεβαιώσεις του Δ/ντη της υπηρεσίας που 

ανήκει ο κάθε απασχολούμενος και θα εγκρίνονται από 
τον Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας. 

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 43.902,00 € βαρύνει 
τους ΚΑ εξόδων 60.00 και 60.03 προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2015 της εταιρείας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λιμήν Χερσονήσου, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΑΡΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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