Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2015.09.21 09:17:42
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

24239

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2021
17 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμ−
βάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συνα−
φών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005.....................................
Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρή−
σης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς
μαθητών. ................................................................................................
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/3761/24103/24−5−2004 κοινής
υπουργικής απόφασης, Περί Εγκατάστασης στην
Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας SANDERLING
MARITIME LIMITED με έδρα στην ΚΥΠΡΟ. ................
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού. .......................................
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − ΕΠΑ.Λ. ....................................................
Έγκριση καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης τα−
κτικού προσωπικού.......................................................................

1

2

3
4
5
6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 90947
(1)
Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσε−
ων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπη−
ρεσιών του Ν. 3316/2005.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δη−
μοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι−
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων −
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

1.4. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 136, παρ. 1, εδαφ. β΄, σε συνδυασμό με την πα−
ράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου, καθώς
και των άρθρων 134−138 του Τίτλου II Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
1.6. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, (άρθρο 37).
1.7. Του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποί−
ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα».
1.8. Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
1.9. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α'20) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2
αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού».
1.10. Του Π.δ. 63/2015 (ΦΕΚ Α΄ 104) « Διορισμός της Βασι−
λικής Θάνου − Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος, Προέδρου
του Αρείου Πάγου, ως Πρωθυπουργού».
1.11 Του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.12. Την υπ’ αριθμ. 25228/06.03.2015 Κ.Υ.Α. του Πρω−
θυπουργού και του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενι−
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 105).
1.13. Την υπ’ αριθμ. 22015/406/27.02.2015 (ΦΕΚ 330/Β΄)
απόφαση με θέμα «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρ−
ξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις
μελετών και εκτέλεσης έργων».
2. Το από 26−05−2015 ενημερωτικό σημείωμα των με−
λών της υποομάδας εργασίας για την ηλεκτρονικοποί−
ηση των διαδικασιών της παροχής υπηρεσιών και με−
λετών του Ν. 3316/2005 (υπ’ αριθμ. 70467/891/30−06−2015
έγγραφο του γραφείου της Γενικής Διευθύντριας Δη−
μοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Την υπ’ αριθμ. 58648/29/05/2015 (ΦΕΚ 1083/Β΄) από−
φαση με θέμα «Τροποποίηση της 22015/406/2015 από−
φασης».
4. Την υπ’ αριθμ. 14/2015 γνωμοδότηση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Την ανάγκη χρονικής μετάθεσης έναρξης χρήσης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών
και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 42), αναφορικά με την ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλε−
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατί−
θεται και ορίζεται σε δημόσιες συμβάσεις για την εκ−
πόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του
Ν. 3316/2005, για όλους τους φορείς του Δημοσίου την
01.12.2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 90951
(2)
Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης
του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δη−
μοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α'204) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι−
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων −
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
1.5. Του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Ρυθμίσεις Ποινικού
και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
1.6. Του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 136 του
Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουρ−
γείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό
με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του ιδίου νόμου.
1.7. Του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Γενικές διατάξεις
για την δημιουργία συστήματος .... Και λοιπές διατάξεις».
1.8. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις, (άρθρο 37).
1.9. Του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) άρθρο 1 «Κωδικοποί−
ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα».
1.10. Του Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

1.11. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ιδίως ως προς το άρθρο 2
αυτού «Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού».
1.12. Του Π.δ. 63/2015 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Διορισμός της Βασι−
λικής Θάνου − Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος, Προέδρου
του Αρείου Πάγου, ως Πρωθυπουργού».
1.13. Του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.14. Την υπ’ αριθμ. 25228/06.03.2015 Κ.Υ.Α. του Πρω−
θυπουργού και του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενι−
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 105).
2. Τα υπ’ αριθ. 14166/26−5−2015, 19202/24−6−2015 έγγρα−
φα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης και το υπ’ αριθ. 196500/16−07−2015 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Την υπ’ αριθμ. 13/2015 γνωμοδότηση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Την ανάγκη μετάθεσης ημερομηνίας έναρξης χρή−
σης του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις παροχής υπη−
ρεσιών μεταφοράς μαθητών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταθέτουμε και ορίζουμε ημερομηνία έναρξης της
υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων
του Τίτλου II του Μέρους Τέταρτου του Μέρους Β΄ του
Ν. 4281/2014 (άρθρα 134 έως 138) την 31−12−2015 για δι−
αγωνισμούς υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τον
τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και της
επανόδου αυτών, οι οποίοι διενεργούνται από όλες τις
Αναθέτουσες Αρχές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/3761/28/24103
(3)
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/3761/24103/24−5−2004 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, Περί Εγκατάστασης
στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας SANDERLING
MARITIME LIMITED με έδρα στην ΚΥΠΡΟ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17−4−1968).
β. Του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22−4−1975)
και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31−8−1994).
δ. Του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/25−7−1997).
ε. Του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27−12−2005).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−2009).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29−4−2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).
θ. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄/27−1−2015) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
ι. Του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α΄/28−8−2015) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ια. της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μικών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλί−
ας και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ
919/Β΄/14−12−1994) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14−12−1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιβ. Της με αριθ. Υ5 απόφασης του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 204/Β΄/27−01−2015) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. της με αριθ. Υ16 απόφασης της Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 1866/Β΄/30−08−2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού Χρήστο Ζώη».
ιδ. της αριθ. 3122.1/3761/24103/24−5−2004 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
62/ΤΑΠΣ/04−6−2004).
2. Την από 12 Αυγούστου 2015 αίτηση της εταιρείας
SANDERLING MARITIME LIMITED με την οποία ζήτησε
την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου
της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/3761/24103/24−5−2004 κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 62/ΤΑΠΣ/04−6−2004) σχετικά με
την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των A.N. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/
1994, Ν. 3752/2009, Ν. 4150/2013, γραφείου της εταιρείας
SANDERLING MARITIME LIMITED με έδρα στην ΚΥΠΡΟ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες
από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F
Αριθμ. 139584/Δ1
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού.

(4)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 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 (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−
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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 λειτουργίας
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 Υ.Α. «Καθορι−
σμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για πα−
ρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την
παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» (3057 Β΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ.
34566/ΙΑ/12−03−2013 Κ.Υ.Α. (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορι−
σμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ.
84151/ΙΑ/20−06−2013 Υ.Α. (1584 Β΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/49648/Δ5/01−04−2014 (914
Β΄/11−04−2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού στο
Σωματείο «Αρμένικος Κυανούς Σταυρός».
6. Το με αριθμ. πρωτ. 92934/Δ1/11−06−2015 αίτημα των
ενδιαφερομένων του ως άνω Σωματείου με το οποίο δι−
αβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά για την αλλαγή νομίμου
εκπροσώπου, καθώς και το από 6−07−2015 απόσπασμα
πρακτικών του Δ.Σ του ως άνω Σωματείου.
7. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α΄) διορισμού της Αγγελικής −
Ευφροσύνης Κιάου − Δημάκου στη θέση του Υπουργού
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/49648/Δ5/
01−04−2014 (914 Β΄/11−04−2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης −Δημοτικού ως προς το
νόμιμο εκπρόσωπο, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2015−2016, χορηγούμε στο Σωμα−
τείο «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Δημοτικού έξι
(6) αιθουσών.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Δημοτικού είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό − ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
Το δημοτικό θα λειτουργήσει στην οδό Μυλασσών 18,
στη Νίκαια Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΟΠΑΙΘ
τη Σέτα Οβακιμιάν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2015
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ

F
Αριθμ. Φ11/139560/Δ4
(5)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης − ΕΠΑ.Λ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (Α΄ 244)
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«Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεων και
Σχολικών Οικοτροφείων».
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθ−
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι−
καταστάθηκαν 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», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
11 του Ν. 4229/2014 (Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λει−
τουργίας χώρου παραστάσεων ... και άλλες διατάξεις.
3. 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 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Την υπ’ αριθμ. 10135/18−11−2012 (Β΄ 3057) 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπ’ αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 756).
7. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 (Β΄ 3324) υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο−
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί−
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθη−
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις
προσώπων και ΝΠΔΔ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 52887/ΙΑ/17.04.2013 (Β΄ 1059).
8. Την από 05−03−2015 αίτηση του ενδιαφερόμενου και
τα συνοδευτικά έγγραφα.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/54085/16−07−2015 απόφαση
της υπ’ αριθμ. 179/15−07−2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2015−2016 χορηγούμε στον Κων−
σταντίνο Θεοδωρόπουλο άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης − ΕΠΑ.Λ. για έξι (6) αίθουσες
διδασκαλίας δυναμικότητας δώδεκα (12), δώδεκα (12),
είκοσι δύο (22), είκοσι δύο (22), είκοσι δύο (22) και είκο−
σι δύο (22) μαθητών, αντίστοιχα, και δύο (2) αίθουσες
εργαστηρίου.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
είναι «ΖΗΤΑ Α.Ε.».

Το ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσει στις Κορακιές Ακρωτηρίου
του Δήμου Χανίων με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Κωνστα−
ντίνο Θεοδωρόπουλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2015
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ

F
Αριθμ. απόφασης 19
(6)
Έγκριση καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης
τακτικού προσωπικού.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ −
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη του:
• Τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.
• Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
• Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
• Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. ΤΤ 24802/2−2−2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης
και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τ. Β΄ 409/22−2−2012.
• Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.
• Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ.
2/41768/0022
• Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων ύψους 12.000,00 €
στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του έτους 2015 της
Δ.Ε.Υ.Α.Ο. με κωδικό ΚΑ 60−00−0200. Αμοιβές Υπερωρια−
κής Απασχόλησης Τακτικού προσωπικού και την σχετική
πίστωση με κωδικό Κ.Α. 60−03−000 ύψους 205.000,00 €
Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού.
• Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή
και νυκτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία κατά
τις Κυριακές,τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια
της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική,
εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των
υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, ομό−
φωνα αποφασίζει:
Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης για το
έτος 2015 του τακτικού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Ορε−
στιάδα, ως εξής:
1. α. Την υπερωριακή ημερήσια και νυχτερινή εργασία
εργασίμων ημερών πέντε (5) υπαλλήλων που υπηρετούν
στον Βιολογικό Καθαρισμό και στα Αντλιοστάσια της
Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και μέχρι 20 ώρες και 16 ώρες το μήνα αντί−
στοιχα για κάθε εργαζόμενο.
β. Την υπερωριακή ημερήσια και νυχτερινή εργασία
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες πέντε (5)
υπαλλήλων που υπηρετούν στον Βιολογικό Καθαρισμό
και στα Αντλιοστάσια της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και μέχρι 16 ώρες
το μήνα για κάθε εργαζόμενο, για την απρόσκοπτη λει−
τουργία του Β.Κ. και των αντλιοστασίων και την άμεση
αντικατάσταση διαρροών και βλαβών.
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2. α. Την υπερωριακή ημερήσια και νυχτερινή εργα−
σία, εργασίμων ημερών τεσσάρων (4) υπαλλήλων που
υπηρετούν στο Τμήμα Ύδρευσης − Αποχέτευσης, και
μέχρι 20 ώρες και 16 ώρες το μήνα αντίστοιχα για κάθε
εργαζόμενο.
β. Την υπερωριακή ημερήσια και νυχτερινή εργασία
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες τεσσάρων
(4) υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τμήμα Ύδρευσης −
Αποχέτευσης, και μέχρι 16 ώρες το μήνα για κάθε ερ−
γαζόμενο για την άμεση επέμβαση επί των βλαβών
των δικτύων Ύδρευσης − Αποχέτευσης, την αποκατά−
σταση αυτών και έτσι την πρόληψη πρόκλησης ζημιών
από πλημμύρες, αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων
και οικονομία στην απώλεια ύδατος, επίσης την άμε−
ση επέμβαση από εκροές λυμάτων και προστασία της
δημόσιας υγείας.
3. Την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών τρι−
ών (3) υπαλλήλων που υπηρετούν στην Διοικητική και
Οικονομική Υπηρεσία, και μέχρι 20 ώρες το μήνα για
κάθε εργαζόμενο, για συνολικό διάστημα 5 μηνών εντός
του έτους 2015 για άμεσες και έγκαιρες αναβαθμίσεις
και επικαιροποιήσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων
της Δ.Ε.Υ.Α.Ο., έκδοση οικονομικών στοιχείων και συ−
μπλήρωση και υποβολή φορολογικών και οικονομικών
δηλώσεων.
4. Την υπερωριακή ημερήσια εργασία εργασίμων ημε−
ρών ενός (1) υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ.
και των επιτροπών της ΔΕΥΑΟ, και μέχρι 20 ώρες το
μήνα.
5. α. Την υπερωριακή ημερήσια και νυχτερινή εργασία
εργασίμων ημερών δύο (2) υπαλλήλων ενός (1) Χειριστού
Μηχανήματος έργου και ενός (1) οδηγού − χειριστή απο−
φρακτικού μηχανήματος που υπηρετούν στην Τεχνική
Υπηρεσία και μέχρι 20 ώρες και 16 ώρες το μήνα αντί−
στοιχα για κάθε εργαζόμενο.
β. Την υπερωριακή ημερήσια και νυχτερινή εργασία
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες δύο (2)
υπαλλήλων ενός (1) Χειριστού Μηχανήματος έργου και
ενός (1) οδηγού − χειριστή αποφρακτικού μηχανήματος
που υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία και μέχρι 16
ώρες το μήνα για κάθε εργαζόμενο για τις έκτακτες
αποκαταστάσεις βλαβών των δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Η αμοιβή του προσωπικού για την υπερωριακή απα−
σχόληση κατά τις ημερήσιες και νυχτερινές ώρες εργα−
σίμων ημερών, καθώς και την υπερωριακή απασχόληση
ημερήσια και νυχτερινή τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από
την ισχύουσα νομοθεσία ενώ για την απασχόληση του
προσωπικού κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββατο)
δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέ−
ρα ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς
εβδομάδας καθοριζόμενη από την Υπηρεσία.
Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ−
σεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Ο αριθμός των ωρών που θα απασχοληθεί υπερω−
ριακά ο κάθε εργαζόμενος θα είναι μέχρι το ανώτερο

που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 20 του
Ν. 4024/2011, δηλαδή οι 20 ώρες ανά εργαζόμενο μηνιαί−
ως για απογευματινή υπερωριακή εργασία και 16 ώρες
ανά εργαζόμενο το μήνα κατά περίπτωση εάν εργαστεί
Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες.
Υπερωρίες θα μπορεί να λάβουν εργαζόμενοι με
τις κάτωθι ειδικότητες για το χρονικό διάστημα έως
31−12−2015 ως ακολούθως:
20 ΩΡΕΣ
16 ΩΡΕΣ ΑΝΑ
ΑΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓ/ΜΕΝΟ
ΕΡΓ/ΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Εργάτες Ύδρευσης −
Αποχέτευσης Β, Κ,

4

4

4

Τεχνίτης Υδραυλικός

1

1

1

Εργοδηγός δομικών
έργων

1

1

1

Οδηγός Αποφρακτικού

1

1

1

Χειριστές μηχ/των
Έργου

1

1

1

Ηλεκτρολόγοι

3

3

3

Διοικητικοί −
Οικονομικοί Υπάλ.

4

4

0

ΣΥΝΟΛΑ

15

15

11

Οι υπάλληλοι ανήκουν στο τακτικό προσωπικό της
Επιχείρησης και είναι αορίστου χρόνου.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομέ−
νων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά
και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επι−
βάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.ΥΑ. Ορεστιάδας είναι δε
δυνατή η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την
προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει υπέρ−
βαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.
Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κα−
τάσταση υπερωριακής απασχόλησης από τον Προϊ−
στάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει την
αρμοδιότητα κατανομής των ωρών εργασίας του ερ−
γατοτεχνικού προσωπικού και από τον προϊστάμενο
της Διοικητικής − Οικονομικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει
την αρμοδιότητα κατανομής των ωρών εργασίας για
τους Διοικητικούς Υπαλλήλους και στη συνέχεια θα
εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης.
Η συνολική δαπάνη ύψους 12.000,00 € θα καλυφθεί από
την αντίστοιχη σχετική πίστωση ΚΑ: 60−00−0200 και του
Κ.Α. 60−03−0000 ύψους 205.000,00 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ορεστιάδα, 25 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02020211709150008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

