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21 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 3029

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Τρόπος διεξαγωγής και περιεχόμενο της τρίωρης
εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, τρόπος
διατύπωσης των θεμάτων και τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων.

Αριθμ. 89611/Δ2
(1)
Τρόπος διεξαγωγής και περιεχόμενο της τρίωρης
εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, τρόπος
διατύπωσης των θεμάτων και τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων.

2

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

4

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

5

Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση της χώρας στις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σε σχέση με την
Ελευθερία της Έκφρασης (άρθρο 10 της ΕΣΔΑ).

6

Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».

7

Απαλλαγή της Πολυχρονάκου Βασιλικής του Παναγιώτη από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης
Ν. Αρκαδίας.

8

Υπερωριακή απασχόληση οκτώ (8) υπαλλήλων
του Δήμου Νισύρου.

9

Καθορισμός της υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού του ΑΠΕ-ΜΠΕ, για το 2ο εξάμηνο του
2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(Α' 167).
3. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ της περ. α της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
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7. Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
9. Την υπ’ αρ. 34/02-07-2020 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/324/
86108/Β1/06-07-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόμενο της τρίωρης
εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, ο τρόπος διατύπωσης
των θεμάτων και ο τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων
καθορίζεται ως εξής:
Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)
Οι δύο κλάδοι της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και
Γραμματείας (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση) εξετάζονται την ίδια μέρα
και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες.
Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε
ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους, και
αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.
Ειδικότερα:
Α. Στον κλάδο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Οι μαθητές/-ήτριες εξετάζονται σε κείμενο γραπτό που
διανέμεται φωτοτυπημένο, το οποίο είναι ένα από τα
διδαγμένα κείμενα, χωρίς το εισαγωγικό σημείωμα και
τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου.
Οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις δύο θεμάτων.
1.α. Το πρώτο θέμα περιέχει ερωτήσεις κατανόησης
με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών
είτε να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν πληροφορίες
που υπάρχουν στο κείμενο είτε να ερμηνεύουν σημεία
του κειμένου αξιοποιώντας τη λεξικογραμματική του
μορφή (λεξιλόγιο, γραμματική, συντακτικό).
Το πρώτο θέμα αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα (4 + 4 μονάδες) και βαθμολογείται με 8 μονάδες.
1.β. Στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου το ένα υποερώτημα του
πρώτου θέματος αφορά σε μετάφραση αποσπάσματος
(4-6 στίχων) του κειμένου.
2. Το δεύτερο θέμα αφορά στο λεξιλόγιο και τη γραμματικοσυντακτική δομή του κειμένου.
Με τις ερωτήσεις-ασκήσεις του δεύτερου θέματος
ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:
ως προς το λεξιλόγιο
- να αναγνωρίζουν σημασίες λέξεων της αρχαίας ελληνικής και να τις συνδέουν με αντίστοιχες λέξεις της
νέας ελληνικής
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- να διακρίνουν συγγένειες μεταξύ των λέξεων (ομόρριζες, παράγωγες, σύνθετες, συνώνυμες, αντώνυμες, παρώνυμες κ.λπ.)
ως προς τη γραμματικοσυντακτική δομή του κειμένου
- να αναγνωρίζουν γραμματικά και συντακτικά όρους
της πρότασης ή/και είδη προτάσεων
- να μετασχηματίζουν όρους της πρότασης.
Οι παραπάνω ικανότητες ελέγχονται με ερωτήσειςασκήσεις κλειστού τύπου: αντιστοίχισης ή σύζευξης,
πολλαπλών επιλογών, επιλογής Σωστού - Λάθους, συμπλήρωσης, διάταξης/διαβάθμισης.
Το δεύτερο θέμα αναλύεται σε τρία ισοδύναμα υποερωτήματα (ένα για το λεξιλόγιο, ένα για τη γραμματική
και ένα για το συντακτικό). Κάθε υποερώτημα βαθμολογείται με 4 μονάδες (Σύνολο: 12 μονάδες).
Β. Στον κλάδο των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων από
Μετάφραση
Δίνεται διδαγμένο κείμενο (20-30 στίχων) σε φωτοτυπία και οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν
σε τρία θέματα:
1. Το πρώτο θέμα αναφέρεται στην κατανόηση του
κειμένου και αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα. Με αυτό ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:
α) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο ορισμένες πληροφορίες, όπως τα πρόσωπα, τον χώρο, τον χρόνο, το σκηνικό,
το κοινωνικό πλαίσιο, το πρόβλημα που απασχολεί τα
πρόσωπα, κατευθύνει τη δράση τους κ.τ.λ., τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου,
β) είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά θέματα ή τις ιδέες
που προκύπτουν από το κείμενο τεκμηριώνοντας την
άποψη τους με στοιχεία που εντοπίζονται στο κείμενο ή/
και με πληροφορίες που υπάρχουν στα εισαγωγικά κείμενα και στα ερμηνευτικά σχόλια του διδακτικού βιβλίου.
Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με οκτώ (08)
μονάδες (4+4).
2. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής
του κειμένου και μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα
υποερωτήματα όπως:
α. Χωρισμός σε μικρότερες ενότητες με κριτήρια αφηγηματικά ή θεματικά και απόδοση πλαγιότιτλων.
β. Εντοπισμός και αξιολόγηση του ρόλου των εκφραστικών τρόπων, αφηγηματικής και περιγραφικής τεχνικής:
- οπτική της αφήγησης (πρωτοπρόσωπη, τριτοπρόσωπη, μικτή)
- διάλογος, μονόλογος, ειρωνεία, σχόλιο
- λειτουργία του χρόνου (στοιχεία προοικονομίας, χρονικές αναδρομές, επιτάχυνση και επιβράδυνση)
- σχήματα λόγου (παρομοίωση, μεταφορά κ.ά)
Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες
(3+3).
3. Το τρίτο θέμα μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα με τα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται:
α) να χαρακτηρίζουν πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη
στάσεις, σκέψεις, δράσεις, συναισθήματα. αξίες, ιδέες,
συμπεριφορά των προσώπων του κειμένου και τον αντίκτυπο στα άλλα κειμενικά πρόσωπα
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β) να βρίσκουν, να ταξινομούν και να αξιολογούν
στοιχεία πολιτισμού που εντοπίζονται στο κείμενο (θεσμοί, ήθη και έθιμα, αξίες, ιδέες, οικονομία, υλικά αγαθά,
κ.ά.), να συνδέουν στοιχεία του κειμένου με τη σύγχρονη
πραγματικότητα ή να συγκρίνουν ένα παράλληλο κείμενο με το κύριο κείμενο όσον αφορά ιδέες, αξίες ή στάσεις
και συμπεριφορά προσώπων που εντοπίζονται σ` αυτά.
Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες (3+3).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό
έτος 2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 89418 /Ν1
(2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016».
2. Την υπ’ αρ. Φ2Α/125789/Δ5/10-9-2013 υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εταιρεία
«ΤΡΥΦΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α.Ε.».
3. Το υπ’ αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 66200/Ν1/1-6-2020 αίτημα των
ενδιαφερομένων.
4. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε, από το σχολικό έτος 2020 - 2021, την υπ’
αρ. Φ2Α/125789/Δ5/10-9-2013 (Β΄ 284) άδεια ίδρυσης
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΡΥΦΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ Α.Ε.» επί της οδού Σπάρτης 26 , στην Κηφισιά,
μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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Αριθμ. 89411/Ν1
(3)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016».
2. Την υπ’ αρ. Φ.2.ΓΒ/48029/Δ5/31-03-2014 υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ - Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
3. Το υπ’ αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 67475/Ν1/3-6-2020 αίτημα των
ενδιαφερομένων.
4. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Β΄8).
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε, από το σχολικό έτος 2020 - 2021, την υπ’
αρ. Φ.2.ΓΒ/48029/Δ5/31-03-2014 (Β΄ 914) άδεια ίδρυσης
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ - Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στην οδό
Χρυσανθέμων 11, στις Αφίδνες, μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 89345/Ν1
(4)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016».
2. Την υπ’ αρ. Φ.2.Β/72474/Δ5/9-5-2014 (Β΄ 1312)
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία τροποποιήθηκε με
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τις υπ’ αρ. 108572/Δ2/07-7-2015 (Β΄ 1558) και 22815/Ν1/
9-2-2018 (Β΄ 547) υπουργικές αποφάσεις.
3. Την από 6-7-2020 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου
της ως άνω εταιρείας.
4. Την με αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε από το σχολικό έτος 2020 - 2021 την υπ’
αρ. Φ.2.Β/72474/Δ5/9-5-2014 (Β΄1312) άδεια ίδρυσης
Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 108572/Δ2/07-7-2015 (Β΄ 1558)
και 22815/Ν1/9-2-2018 (Β΄ 547) υπουργικές αποφάσεις,
επί της οδού Ζήνωνος, στα Σπάτα, μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιουλίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 31858/φ.345
(5)
Σύσταση και συγκρότηση διαρκούς ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση της χώρας στις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σε σχέση με την
Ελευθερία της Έκφρασης (άρθρο 10 της ΕΣΔΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του στοιχείου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 2408/1996 (Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
10 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (Α΄ 35), όπως ισχύει,
δ) της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει, του π.δ. 81/2019
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(Α’ 119’), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
των άρθρων 28 έως 41 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και τις
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139),
ε) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» και
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
ζ) του π.δ. 88/29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
2) Το υπ’ αρ. 4894/2.7.2020 έγγραφο του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της αναφερομένης στο θέμα ομάδας εργασίας.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση διαρκούς ομάδας
εργασίας με αντικείμενο την εναρμόνιση της εθνικής
νομοθεσίας σε συμμόρφωση της χώρας στις αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σε σχέση με την Ελευθερία της Έκφρασης
(άρθρο 10 της ΕΣΔΑ).
Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:
1. Νικόλαο Νικολάου του Ανδρέα, Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
ως Πρόεδρο,
2. Ηλία Κανελλόπουλο του Αθανασίου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Μπούρα
του Δημητρίου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών,
3. Αριστομένη Τζανετή του Βασιλείου, Επίκουρο Καθηγητή Ποινικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
4. Παναγιώτα Πανουργιά του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών, Ειδική Συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
5. Μαριαλένα Παπανδρέου του Ανδρέα, Δικηγόρο
Αθηνών, Ειδική Συνεργάτιδα του Υφυπουργού Δικαιοσύνης,
6. Λοΐζο Λιαγκάκη του Αθανασίου, Δικηγόρο Χαλκίδας
και
7. Μιχαήλ Λιαροκάπη του Λάμπρου, Δικηγόρο Αθηνών,
Συνεργάτη στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί το μέλος Παναγιώτα
Πανουργιά του Γεωργίου, Δικηγόρος Αθηνών, Ειδική
Συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω ομάδας εργασίας ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Αριθμ. 19268/5030
(6)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Α΄ 107)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (Α΄ 228) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36, 48 και 176 του
ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Την υπ’ αρ. 11/14-2-2020 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού»,
περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
του Ν.Π.Δ.Δ.
6. Το υπ’ αρ. 90/17-2-2020 (Α.Π.Α.Δ.Α. 19268/5030/
3-3-2020) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Άθλησης
και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε:
α) για το αυτοτελές Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων, τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας σε διαφορετικό ωράριο εργασίας, σε βάρδιες για όλες τις ημέρες του
μήνα , Κυριακές και αργίες και χωρίς την κατάργηση του
πενθημέρου για τους παρακάτω λόγους.:
1. Τα γήπεδα και τα γυμναστήρια του Νομικού Προσώπου λειτουργούν επί επτά (7) ημέρες την εβδομάδα,
ανοικτά από τις 7:00 το πρωί έως τις 10:30 το βράδυ για
την εξυπηρέτηση των Σωματείων αλλά και των Δημοτών
της πόλης.
2. Επίσης οι εγγραφές των αθλούμενων αλλά και τα
προγράμματα που υλοποιεί το Νομικό Πρόσωπο γίνονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας ιδίως τις απογευματινές ώρες, Κυριακές και αργίες.
β) για το αυτοτελές Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας σε διαφορετικό ωράριο εργασίας, σε βάρδιες για όλες τις ημέρες
του μήνα , Κυριακές και αργίες και χωρίς την κατάργηση
του πενθημέρου για τους παρακάτω λόγους:
• Τα παρακάτω προγράμματα που υλοποιεί το Ν.Π. γίνονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας τις απογευματινές
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ώρες, Κυριακές και αργίες. Ακόμα οι εκδηλώσεις και οι
δράσεις που πραγματοποιεί το Νομικό Πρόσωπο στο
αμφιθέατρο «Θ. Βέγγος» και στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου, διεξάγονται απογευματινές ώρες και Κυριακές
και αργίες, επίσης η λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι
πρωί απόγευμα και Σάββατο. Για τους λόγους αυτούς
κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία της υπηρεσίας σε
διαφορετικό ωράριο εργασίας, σε βάρδιες για όλες τις
ημέρες του μήνα Κυριακές και αργίες και χωρίς την κατάργηση του πενθημέρου.
γ) για το αυτοτελές Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης,
τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας σε διαφορετικό
ωράριο εργασίας, σε βάρδιες για όλες τις ημέρες του
μήνα , Κυριακές και αργίες και χωρίς την κατάργηση του
πενθημέρου για τους παρακάτω λόγους.
• Λόγω της έλλειψης προσωπικού, το προσωπικό της
ανωτέρω υπηρεσίας εκτελεί υποστηρικτικές εργασίες
και πέραν των καθηκόντων του όλες τις ημέρες της
εβδομάδας, Κυριακές και Αργίες ώστε να μπορέσουν
να υλοποιηθούν οι δράσεις του Νομικού Προσώπου,
«Έκθεση Βιβλίου», «Αθλητικό Φεστιβάλ», «Πολιτιστικός
Σεπτέμβρης», «Εξετάσεις Ωδείου»,Παραστάσεις όλων
των τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αθλητικές και Πολιτιστικές
δραστηριότητες του Νομικού Προσώπου που αφορούν
το σύνολο των Δημοτών της πόλης μας είναι ιδιαίτερα
αυξημένες και είναι απαραίτητη η υποστήριξη τους από
όλο το προσωπικό του Νομικού Προσώπου.
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Πέντε (5) ΙΔΑΧ

Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων

Ένας (1) ΙΔΑΧ

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Π.Ε. Έφορων Βιβλιοθήκης
Π.Ε. Διοικητικών

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
Ένας (1) ΜΟΝΙΜΟΣ
Ένας (1) ΙΔΑΧ

Τ.Ε Βιβλιοθηκονόμων

Ένας (1) ΜΟΝΙΜΟΣ

Δ.Ε. Διοικητικού

Ένας (1) ΜΟΝΙΜΟΣ

Δ.Ε. Δασκάλα Κοσμήματος

Ένας (1) ΙΔΑΧ

Δ.Ε. Δασκάλα Αγιογραφίας

Ένας (1) ΙΔΑΧ

Δ.Ε. Δασκάλα Θεατρικού Παιχνιδιού

Ένας (1) ΙΔΑΧ

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Π.Ε. Οικονομικού Λογιστικού
Δ.Ε. Διοικητικού

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
Ένας (1) ΜΟΝΙΜΟΣ
Τρείς (3) ΙΔΑΧ
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Το προβλεπόμενο κόστος της δαπάνης για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ανέρχεται
στα 11.856,95€ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6022.0001,
10.6052.0001, 15.6022.0001, 15.6052.0001 του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το έτος 2020.
Για καθένα από τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη
ύψους 11.856,95 € περίπου σε βάρος των προαναφερόμενων Κ.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 109888
(7)
Απαλλαγή της Πολυχρονάκου Βασιλικής του Παναγιώτη από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης
Ν. Αρκαδίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 (Α΄ 113).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2503/
1997 (Α΄ 107) που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αρ. 15870/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το διορισμό
Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
6. Την υπ’ αρ. 140634/22-6-2017 (Β΄ 2208) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 304768/
4-12-2017 (Β΄ 4409) και 291101/31.12.2018 (Β΄ 86) όμοιες
αποφάσεις.
7. Την υπ’ αρ. 201148/2.10.2019 (Β΄ 3840) απόφαση με
την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου για το Λη-
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ξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του Δήμου
Τρίπολης Ν. Αρκαδίας στην υπάλληλο Πολυχρονάκου
Βασιλική του Παναγιώτη κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
8. Το υπ’ αρ. 15395/6.7.2020 έγγραφο του Δημάρχου
Τρίπολης καθώς και την επισυναπτόμενη σε αυτό από
24.6.2020 αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου Πολυχρονάκου Βασιλικής του Παναγιώτη από τα καθήκοντα του
Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης Ν. Αρκαδίας, αποφασίζουμε:
Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της
Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης
Ν.Αρκαδίας την Πολυχρονάκου Βασιλική του Παναγιώτη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Τρίπολης, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 9 Ιουλίου 2020
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Τρίπολης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΤΣΟΥ
Ι

Αριθμ. 326
(8)
Υπερωριακή απασχόληση οκτώ (8) υπαλλήλων
του Δήμου Νισύρου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αρ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
6. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για το
χρονικό διάστημα έως 31/12/2020 (Β΄ εξάμηνο 2020) για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
7. Την υπ’ αρ. 405/2014 απόφαση του Δημάρχου Νισύρου με αρ. πρωτ. 4670/4-11-2014, η οποία αφορά τα
καθήκοντα και την τοποθέτηση του προσωπικού του
Δήμου ανά οργανικές μονάδες.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που πρόκειται να δημιουργηθούν κατά το Β΄ εξάμηνο 2020 ως κατωτέρω στις :
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΕ 20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης τριών (3) μόνιμων υπαλλήλων η δαπάνη που
θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα καλυφθεί
από τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ποσού 5.000,00 €
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Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΕ 25.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης δύο (2) Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. η δαπάνη που θα
προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα καλυφθεί από
τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ποσού
2.000,00 €
Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΕ 30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης για ένα (1) μόνιμο υπάλληλο η δαπάνη που θα
προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα καλυφθεί από
τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ποσού
2.000,00 €.
Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΕ 70.6022 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης
για δύο (2) υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου η δαπάνη που
θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 ποσού
2.000,00 €, αποφασίζουμε:
1. Κρίνουμε απαραίτητη και καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέραν των υποχρεωτικών
ωρών απασχόλησης, οκτώ (8) υπαλλήλων του Δήμου,
για μόνιμο προσωπικό καθώς και προσωπικό με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Νισύρου, κατά το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020
(Β΄ εξάμηνο 2020) ανάλογα με τις ανάγκες που πρόκειται
να προκύψουν στις υπηρεσίες του Δήμου και όχι περισσότερες από 120 ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο, με
την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση ,για την
κάλυψη εποχικών εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών του Δήμου.
2. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
3. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις σχετικές
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2020.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νίσυρος, 8 Ιουλίου 2020
Ο Δήμαρχος
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
Ι

Αριθμ. Β 1766
(9)
Καθορισμός της υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού του ΑΠΕ-ΜΠΕ, για το 2ο εξάμηνο
του 2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.
(Συνεδρίαση 182/25.6.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
2. Τον ν. 3429/2005.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 150/1994 της παρ. 1 του άρθρου 12, αποφασίζουμε:
Ότι το ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε. επειδή καλύπτει τακτικά γεγονότα
(π.χ. Ελληνική Προεδρία, εκλογές κ.λπ.) όπως και ότι έκτακτο συμβεί (π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές, ταξίδι Πρωθυπουργού,
Υπουργών, πολιτικών αρχηγών, διαδηλώσεων κ.λπ.), καθιερώνει απογευματινή υπερωριακή απασχόληση για το
προσωπικό του, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020,
συνολικού ύψους 165.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του. Θα κατανεμηθεί σε 170 συνολικά εργαζόμενους με μέσο όρο 27.500,00 € ανά μήνα και οι υπερωρίες δεν θα ξεπερνούν τις 120 ώρες ανά εργαζόμενο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02030292107200008*

