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Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου, κατά τη διάρκεια του έτους 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφαλμάτων στο Παράρτημα ΙΙ της
379/07.02.2018 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 789/
07-03-2018 (τ. Β΄).

5

Διόρθωση σφαλμάτων στο Παράρτημα II της
378/07.02.2018 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7775/
07-03-2018 (τ. Β΄).

6

Διόρθωση σφαλμάτων στο Παράρτημα ΙΙ της
56/10.01.2018 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 72/19-01-2018
(τ. Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ10/1531/Δ1
(1)
Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας 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-

Αρ. Φύλλου 186

ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων ’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 118/
Α΄/24-5-2011).
3. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α΄/1-8-2017)
με θέμα «Επωνυμία σχολείων».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-9-2015) περί ...Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,...
5. Τις διατάξεις του με αρ. π.δ. 125/2016 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016).
6. Το με αρ. πρ. Φ.2.1/18993/20-11-2018 έγγραφο της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αττικής.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 23951/19-11-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
8. Την υπ' αριθμ. 171/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Περάματος.
9. Τη με αρ. 1/1-09-2018 πράξη του Σχολικού Συμβουλίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Περάματος.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.
Φ.1//Γ/515/206989/30-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης
Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ του ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:
Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος
2018-2019 και εντεύθεν της σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος προστίθεται προσωνυμία «Σταύρος Καλλώνης».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 17762
(2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν.3852/2010,
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2
του ν.4336/2015, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως
ισχύουν.
4. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν.4325/2015,
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.
6. Το αρ. πρωτ. 3470/20-12-2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας η αρ. πρωτ. 3467/20-12-2018 βεβαίωση του
οικείου φορέα, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι
στον προϋπολογισμό του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού
έτους 2019 έχει προβλεφθεί πίστωση για την πληρωμή
των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Κ.Α. 02.15.6422, συνολικού ποσού
1.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»,
ως κατωτέρω:
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ
ΜΟΝΙΜΟΙ
1
Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
20
2
Τ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
20
3
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
20
4
Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
20
5
Δ.Ε. Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
20
Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΙΔΑΧ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ
20

2
3
4
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Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Δ.Ε. ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ

A/A ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ /
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

20
10
20
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΙΔΟΧ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
20
1
2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
20
3
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
20
4
TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
20
Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 2 Ιανουαρίου 2019
Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Ι

Αρθμ. πρωτ. 627
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου, κατά τη διάρκεια του έτους 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες ρυθμίζεται, από
1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού,
μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρεωτικό
ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.
2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, στο πεδίο εφαρμογής
του εν λόγω νόμου εμπίπτει το μόνιμο προσωπικό, καθώς και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου.
3. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή
των προαναφερόμενων διατάξεων.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην
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Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
5. Το αριθ. 102484/3-12-2018 έγγραφο του αναπληρωτή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρασίνου
στο οποίο επισημαίνεται η αναγκαιότητα υπερωριακής
απασχόλησης μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού
της Υπηρεσίας, εντός του έτους 2019, για εργασίες που
αφορούν στην αποψίλωση, καθαρισμό και αποκομιδή
προϊόντων πρασίνου στους αύλειους χώρους σχολείων κατά τις πρωινές ώρες προς αποφυγή όχλησης και
στις κεντρικές αρτηρίες και οδούς σε ώρες μειωμένης
κίνησης οχημάτων, καθώς και για εργασίες σε νησίδες
και πεζοδρόμια σε ώρες που μπορούν να κινηθούν τα
υδροφόρα οχήματα χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα
στην κυκλοφορία, λόγω του όγκου τους και των πολλαπλών στάσεων. Επιπλέον, έκτακτα περιστατικά (πυρκαγιές, πλημμύρες, πτώσεις δένδρων) που προκαλούνται
από καιρικά φαινόμενα (υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί
άνεμοι, χιόνια, βροχές) επιβάλλουν την κινητοποίηση της
υπηρεσίας για την άμεση αντιμετώπισή τους.
6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς
του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου οικονομικού
έτους 2019, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση μόνιμου
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου,
κατά τη διάρκεια του έτους 2019, προκειμένου να αντιμετωπιστούν υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές αναλυτικά
εκτέθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, ως
εξής:
Προτεινόμενος αριθμός
μονίμων υπαλλήλων

Ώρες υπερωριακής
απογευματινής
εργασίας

Έξι (6) υπάλληλοι κλάδου
1.440
ΥΕ Εργατών κήπων
Δύο (1) υπάλληλοι κλάδου
480
ΔΕ Διοικητικού
Μία (1) υπάλληλος
240
ΔΕ Χειριστών Η/Υ
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου
240
ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων
Είκοσι τέσσερις (24) υπάλληλοι
5.760
κλάδου ΔΕ Κηπουρών
Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου
480
ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικών)
Έξι (6) υπάλληλοι κλάδου
1.440
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου
240
ΠΕ Γεωπόνων
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου
240
ΠΕ Περιβάλλοντος
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 10.560
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 40.000,00 €
Κωδικός πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 35-6012.001
ποσού 40.000,00 €
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Προτεινόμενος αριθμός
υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Ώρες υπερωριακής
απογευματινής
εργασίας
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας
240
Εργάτη Κήπων ΥΕ
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας
240
Οδηγού ΔΕ
Εννέα (9) υπάλληλοι ειδικότητας
2.160
Κηπουρού ΔΕ
Μία (1) υπάλληλος ειδικότητας
240
Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕ
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 2.880
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 13.000,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 35-6022.001
ποσού 15.000,00 €
Προτεινόμενος αριθμός
Ώρες υπερωριακής
υπαλλήλων ΙΔΟΧ
απογευματινής
εργασίας
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας
240
Οδηγού ΔΕ
Δύο (2) υπάλληλοι ειδικότητας
480
Κηπουρού ΔΕ
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 720
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 1.500,00 €
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση,
λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων της παρ. Α-2
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, σύμφωνα με τα οποία
η υπερωριακή απασχόληση ορίζεται μέχρι 120 ώρες/
εξάμηνο, για κάθε υπάλληλο.
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται
με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 4 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στο Παράρτημα ΙΙ της 379/07.02.2018 απόφασης της
Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 789/
07-03-2018 (τ. Β΄) διορθώνονται:
1. Στη σελίδα 9498, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"», στη στήλη «Επενδυτική
Προτεραιότητα», στην τέταρτη γραμμή του πίνακα:
i) στην υποστήλη «Τίτλος» το εσφαλμένο:
«Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και
της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επι-
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χειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση»
διαγράφεται
ii) στην υποστήλη «Κωδικός» το εσφαλμένο:
«9ν»
διαγράφεται.
2. Στη σελίδα 9499, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 2: "Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ"» στη
στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στην υποστήλη «Τίτλος»,
στην πρώτη γραμμή του πίνακα,
το εσφαλμένο:
«Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες
στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις, κ.λπ.)»,
στο ορθό:
«Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική
επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου, νεοσύστατες επιχειρήσεις στον
τομέα των ΤΠΕ κ.λπ.)».
(Από την Περιφέρεια Αττικής)
I

(5)
Στο Παράρτημα ΙΙ της 378/07.02.2018 απόφασης της
Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
7775/07-03-2018 (τ. Β΄) διορθώνονται:
1. Στη σελίδα 9257, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 2: «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ»» στη
στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στην υποστήλη «Τίτλος»,
στην πρώτη γραμμή του πίνακα,
το εσφαλμένο:
«Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες
στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις, κ.λπ.)»,
στο ορθό:
«Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική
επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου, νεοσύστατες επιχειρήσεις στον
τομέα των ΤΠΕ κ.λπ.)».
2. Στη σελίδα 9257, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα
και την Καινοτομία»» στη στήλη «Πεδίο Παρέμβασης»,
στην υποστήλη «Τίτλος», στην τρίτη γραμμή του πίνακα,
i) στην υποστήλη «Τίτλος» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών,
σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)»,
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ii) στην υποστήλη «Κωδικός» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«64»
iii) στην υποστήλη «Στήριξη της Ένωσης» διαγράφεται
το εσφαλμένο:
«0,00».
3. Στη σελίδα 9257, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 2: “Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ”» στη
στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στην υποστήλη «Τίτλος»,
στην τέταρτη γραμμή του πίνακα,
i) στην υποστήλη «Τίτλος» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής ένταξης, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ηλεκτρονικής μάθησης και
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ψηφιακός γραμματισμός»
ii) στην υποστήλη «Κωδικός» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«80»
iii) στην υποστήλη «Στήριξη της Ένωσης» διαγράφεται
το εσφαλμένο:
«0,00».
4. Στη σελίδα 9257, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας
Προτεραιότητας 3: “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας”», στη στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στην
υποστήλη «Τίτλος», στην τρίτη γραμμή του πίνακα,
i) στην υποστήλη «Τίτλος» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«Επιχειρηματική ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων [συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε σεχνοβλαστούς (spin
offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs)]»
ii) στην υποστήλη «Κωδικός» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«67»
iii) στην υποστήλη «Στήριξη της Ένωσης» διαγράφεται
το εσφαλμένο:
«0,00».
5. Στη σελίδα 9257, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 4: “Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης
της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές”» στη στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στην
υποστήλη «Τίτλος», στην δεύτερη γραμμή του πίνακα,
i) στην υποστήλη «Τίτλος» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου
οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα»
ii) στην υποστήλη «Κωδικός» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«14»
iii) στην υποστήλη «Στήριξη της Ένωσης» διαγράφεται
το εσφαλμένο:
«0,00».
6. Στη σελίδα 9257, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 5: “Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης
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Κινδύνων”» στη στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στην υποστήλη «Τίτλος», στην πρώτη γραμμή του πίνακα,
i) στην υποστήλη «Τίτλος» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή»
ii) στην υποστήλη «Κωδικός» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«85»
iii) στην υποστήλη «Στήριξη της Ένωσης» διαγράφεται
το εσφαλμένο:
«0,00».
7. Στη σελίδα 9258, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας
Προτεραιότητας 6: “Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο
Αστικό Περιβάλλον”» στη στήλη «Πεδίο Παρέμβασης»,
στην υποστήλη «Τίτλος»,
Α. στην τρίτη γραμμή του πίνακα,
i) στην υποστήλη «Τίτλος» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«Αποκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και
μολυσμένων εκτάσεων»
ii) στην υποστήλη «Κωδικός» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«89»
iii) στην υποστήλη «Στήριξη της Ένωσης» διαγράφεται
το εσφαλμένο:
«0,00»
B. στην τέταρτη γραμμή του πίνακα,
i) στην υποστήλη «Τίτλος» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια»
ii) στην υποστήλη «Κωδικός» διαγράφεται το εσφαλμένο:
«90»
iii) στην υποστήλη «Στήριξη της Ένωσης» διαγράφεται
το εσφαλμένο:
«0,00»
(Από την Περιφέρεια Αττικής)
I

(6)
Στο Παράρτημα ΙΙ της 56/10.01.2018 απόφασης της
Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
72/19-01-2018 (τ. Β’) διορθώνονται:
1. Στη σελίδα 1068, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 8: «Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης»» στη στήλη «Επενδυτική Προτεραιότητα», στην υποστήλη «Τίτλος», στην δεύτερη
γραμμή του πίνακα,
το εσφαλμένο:
«Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό
και συλλογικό επίπεδο και προσαρμογή επιχειρήσεων
και εργαζομένων στις αλλαγές»,
στο ορθό:
«Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων
και των επιχειρηματιών στις αλλαγές».
2. Στη σελίδα 1069, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 2: “Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προ-
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ϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ”» στη
στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στην υποστήλη «Τίτλος»,
στην πρώτη γραμμή του πίνακα,
το εσφαλμένο:
«Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες
στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ επιχειρήσεις, κ.λπ.)»,
στο ορθό:
«Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική
επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου, νεοσύστατες επιχειρήσεις στον
τομέα των ΤΠΕ κ.λπ.)».
3. Στη σελίδα 1069, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 1: “Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα
και την Καινοτομία”», στη στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«1.415.000,00»,
στο ορθό:
«1.132.000,00»
ii) στην δεύτερη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή
«Σύνολο», από το εσφαλμένο:
«1.415.000,00»,
στο ορθό:
«1.132.000,00».
4. Στη σελίδα 1069, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 2: “Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ”», στη
στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«953.000,00»,
στο ορθό:
«762.400,00»
ii) στην δεύτερη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«908.000,00»,
στο ορθό:
«726.400,00»
iii) στην τρίτη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή «Σύνολο», το εσφαλμένο:
«1.861.000,00»,
στο ορθό:
«1.488.800,00».
5. Στη σελίδα 1069, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας
Προτεραιότητας 3: “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας”», στη στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«7.600.000,00»,
στο ορθό:
«6.080.000,00»
ii) στην δεύτερη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«7.700.000,00»,
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στο ορθό:
«6.160.00,00»
iii) στην τρίτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«6.005.000,00»,
στο ορθό:
«4.804.000,00»
iv) στην τέταρτη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή
«Σύνολο», το εσφαλμένο:
«21.305.000,00»,
στο ορθό:
«17.044.000,00».
6. Στη σελίδα 1069, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 4: “Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης
της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές”», στη στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«8.979.448,00»,
στο ορθό:
«7.183.558,00»
ii) στην δεύτερη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή
«Σύνολο», το εσφαλμένο:
«8.979.448,00»,
στο ορθό:
«7.183.558,00».
7. Στη σελίδα 1069, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 5: “Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης
Κινδύνων”», στη στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«3.500.000,00»,
στο ορθό:
«2.800.000,00»
ii) στη δεύτερη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή
«Σύνολο», το εσφαλμένο:
«3.500.000,00»,
στο ορθό:
«2.800.000,00».
8. Στη σελίδα 1069, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας
Προτεραιότητας 6: “Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο
Αστικό Περιβάλλον”», στη στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«1.365.000,00»,
στο ορθό:
«1.084.000,00»
ii) στη δεύτερη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«14.488.000,00»,
στο ορθό:
«11.590.000,00»
iii) στην τρίτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«763.200,00»,
στο ορθό:
«2.800.000,00»
iv) στην τέταρτη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή
«Σύνολο», το εσφαλμένο:
«16.797.000,00»,
στο ορθό:
«13.437.600,00».
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9. Στη σελίδα 1070, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 8: “Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου
Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης”»,
Α. στη στήλη «ΤΑΜΕΙΟ», στην πρώτη γραμμή του πίνακα,
το εσφαλμένο:
«ΕΤΠΑ»,
στο ορθό:
«ΕΚΤ»
Β. στη στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«2.843.000,00»,
στο ορθό:
«2.274.400,00»
ii) στη δεύτερη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«1.516.000,00»,
στο ορθό:
«1.212.800,00»
iii) στην τρίτη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή «Σύνολο», το εσφαλμένο:
«4.359.000,00»,
στο ορθό:
«3.487.200,00».
10. Στη σελίδα 1070, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας
Προτεραιότητας 9: “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής”»,
Α. στη στήλη «ΤΑΜΕΙΟ», στην πρώτη γραμμή του πίνακα,
το εσφαλμένο:
«ΕΤΠΑ»,
στο ορθό:
«ΕΚΤ»
Β. στη στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«3.990.000,00»,
στο ορθό:
«3.192.000,00»
ii) στη δεύτερη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«2.800.000,00»,
στο ορθό:
«2.240.000,00»
iii) στην τρίτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«3.200.000,00»,
στο ορθό:
«2.560.000,00»
iv) στην τέταρτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«5.992.000,00»,
στο ορθό:
«4.793.600,00»
v) στην πέμπτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«2.500.000,00»,
στο ορθό:
«2.000.000,00»
vi) στην έκτη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή «Σύνολο», το εσφαλμένο:
«18.482.000,00»,
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στο ορθό:
«14.785.600,00».
11. Στη σελίδα 1070, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας
Προτεραιότητας 10: “Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας”»,
στη στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«6.700.000,00»,
στο ορθό:
«5.360.000,00»
ii) στη δεύτερη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή
«Σύνολο», το εσφαλμένο:
«6.700.000,00»,
στο ορθό:
«5.360.000,00».
12. Στη σελίδα 1070, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας
Προτεραιότητας 11: “Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης”», στη στήλη «Στήριξη
της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, από το εσφαλμένο:
«1.650.000,00»,
στο ορθό:
«1.320.000,00»
ii) στη δεύτερη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή
«Σύνολο», το εσφαλμένο:
«1.650.000,00»,
στο ορθό:
«1.320.000,00».
13. Στη σελίδα 1070, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας
Προτεραιότητας 12: “Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)”», στη στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«70.000,00»,
στο ορθό:
«56.000,00»
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ii) στη δεύτερη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«200.000,00»,
στο ορθό:
«160.000,00»
iii) στην τρίτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«50.000,00»,
στο ορθό:
«40.000,00»
iv) στην τέταρτη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή
«Σύνολο», το εσφαλμένο:
«320.000,00»,
στο ορθό:
«256.600,00».
14. Στη σελίδα 1070, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας
Προτεραιότητας 12: “Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)”», στη στήλη «Στήριξη της Ένωσης»:
i) στην πρώτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«20.000,00»,
στο ορθό:
«16.000,00»
ii) στη δεύτερη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«75.242,00»,
στο ορθό:
«60.194,00»
iii) στην τρίτη γραμμή του πίνακα, το εσφαλμένο:
«10.000,00»,
στο ορθό:
«8.000,00»
iv) στην τέταρτη γραμμή του πίνακα, στην εγγραφή
«Σύνολο», το εσφαλμένο:
«105.242,00»
στο ορθό:
«84.194,00».
(Από την Περιφέρεια Αττικής)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 186/31.01.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02001863101190008*

