
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 47455/767/18-10-2019 απόφα-
σης «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομέ-
νων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Με-
ταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που 
δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε 
φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 
2019 - 2020» (Β΄ 3891).

2 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-
ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

3 Έγκριση της 148/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Δομοκού, περί τροποποίησης 
της Συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολι-
κή Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημο-
τικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Δομο-
κού».

4 Ορισμός Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες του 
Δήμου Ερυμάνθου της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λου για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λα-
γκαδά, έτους 2020.

6 Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας για υπαλλή-
λους του Συνδέσμου Δήμων Τρίπολης και Γορτυ-
νίας Υδατικών Έργων Μεθυδρίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην 219528/11-10-2019 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-
ου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3914/25-10-2019 
(τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 60159/959 (1)
Τροποποίηση της 47455/767/18-10-2019 απόφα-

σης «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομέ-

νων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - 

Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), 

που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία 

σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό 

έτος 2019 - 2020» (Β΄ 3891).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:     
1. Την παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 1566/1985 «Δομή 

και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167), όπως ισχύει.

2. Την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 
«Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθι-
έρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα 
καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α65), όπως επανα-
προσδιορίστηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 19 του ν. 1586/1986 (Α΄ 37).

3. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101), 
όπως ισχύει.

4. Το ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α' 258), όπως ισχύει.

5. Τις περ. α και θ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρ-
θρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία 
της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α' 146), όπως ισχύουν.

6. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193), όπως 
ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Το άρθρο 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 83).

8. Το β.δ. 3/06-06-1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών 
τεχνιτών» (Α' 157).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α' 168).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α' 181).

12. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31).

13. Το π.δ. 70/2019 «Οργανισμός του Οργανισμού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α' 110).

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121).

16. τη με αριθμ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β' 3051).

17. Την 26385/2017 απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μα-
θητείας» (Β' 491), όπως ισχύει.

18. Τη με αριθμ. Φ7/155762/Δ4/2018 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση 
Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (Β΄4191), όπως τροποποιήθηκε με τη με 
αριθμ. Φ7/35243/Δ4/2019 όμοια της (Β' 866).

19. Την K1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης 
και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δη-
μόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Κ.)» (Β' 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 
Kl/85151/2019 όμοια της (Β' 2117).

20. Την 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση 
της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των 
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ 
που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δη-
μοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά 
το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/

Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β' 1340), όπως ισχύει, 
καθώς και για το 2020 την όμοια κανονιστική πράξη που 
θα εκδοθεί.

21. Την 47455/767/18-10-2019 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός του 
αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των 
δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΕΠΑ.Σ.,ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 
και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία 
σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 
2019 - 2020» (Β΄ 3891).

22. Τη με αριθμ. 53781/Υ1/5-4-2019 πρόσκληση των 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης σχετικά με τη διάθεση θέσεων μαθητείας στα 
ΕΠΑ.Λ και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. ΟΑΕΔ.

23. Τη με αριθμ. 53199/4604/15-11-2019 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

24. Τις με αριθμ. 4915/78/22-10-2019 και 5107/81/ 
5-11-2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

25. Τις αποφάσεις των Δ.Σ. των φορέων υποδοχής ή 
αποφάσεις των ανώτατων μονοπρόσωπων ή συλλογικών 
οργάνων, όπως καταγράφονται κατωτέρω στην παρού-
σα, με τις οποίες βεβαιώνεται η συμφωνία του φορέα με 
το περιεχόμενο της πρόσκλησης και η πρόβλεψη των 
απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
από την πλήρωση των θέσεων,

26. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για συμπλήρωση 
του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών για 
το σχολικό έτος 2019-2020 κατά 355 άτομα, σύμφωνα με 
τα επιπλέον αιτήματα από φορείς του Δημόσιου Τομέα.

27. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
κατά το σχολικό έτος 2019-2020 προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη, πέραν αυτής που προβλέπεται στη με αριθμ. 
47455/767/18-10-2019 απόφαση «Καθορισμός του αριθ-
μού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., 
ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που 
δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς 
του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-2020» 
(Β 3891), που αφορά αφενός: α) την επιδότηση από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ 
σύμφωνα με τα σχετικά 19 και 20 του προοιμίου και 
αφετέρου β) την οικονομική επιβάρυνση των φορέων 
του Δημοσίου Τομέα ως εργοδότες, η οποία ειδικότερα 
έχει ως εξής:

Μέγιστη επιπλέον δαπάνη ύψους 530.000 ευρώ περί-
που, σύμφωνα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας 
και η οποία προβλέπεται να βαρύνει τους προϋπολογι-
σμούς των οικείων φορέων.

Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί 
με την αντιστοίχιση των μαθητευομένων/σπουδαστών 
στις θέσεις μαθητείας, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 47455/767/18-10-2019 
απόφασης «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομέ-
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νων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ.,ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό 
Έτος-Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγμα-
τοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα 
κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β 3891), μετά από προ-

τάσεις των οικείων φορέων, οι οποίες έχουν κατατεθεί 
στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ως εξής:

1. Ο πίνακας της παραγράφου 1 «1. Φορείς υποδοχής 
και αριθμός μαθητευομένων και σπουδαστών» συμπλη-
ρώνεται ως εξής:

A/A ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕ-
ΝΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

340 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΗΣ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΟΥ

7 μαθητές (αριθμ. 33/2019 
απόφαση Δ.Σ) 658ΨΩ1Π-ΙΒΜ

341 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 27 μαθητές (αριθμ. 101 και 
102/2019 αποφάσεις Δ.Σ)

6ΜΣ8ΩΕΧ-ΠΒΝ και
6772ΩΕΧ-ΡΟΩ

342 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

13 μαθητές (αριθμ. 25 και 
26/2019 αποφάσεις Δ.Σ)

6ΩΕΒΟΚΨΝ-528 και
Ω2ΨΡΟΚΨΝ-3ΘΣ

343 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 26 μαθητές (αριθμ. 202/2019 
απόφαση Δ.Σ) 68ΘΖΩΗΙ-ΚΑ5

344 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ 50 μαθητές (αριθμ. 12/2019 
απόφαση Δ.Σ) Ω00446907Ο-60Κ

345 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 34 μαθητές (αριθμ. 6/2019 
απόφαση Δ.Σ) ΩΝΔ8469060-Μ7Υ

346 ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6 μαθητές (αριθμ. 112/2019 
απόφαση Δ.Σ) ΩΧΗΠΟΡΥΤ-ΚΥ2

347 Κ.Κ.Π.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 20 μαθητές (αριθμ. 56/2019 
απόφαση Δ.Σ) ΩΓΗΨΟΚ9Β-831

348 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 12 μαθητές (αριθμ. 221/2019 
απόφαση Δ.Σ) ΩΑΣΥΩΡΥ-6ΧΔ

349 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 70 μαθητές (αριθμ. 209/2019 
απόφαση Δ.Σ) Ψ3Α8ΩΕΣ-ΥΒΨ

350 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

3 μαθητές (αριθμ. 203/2019 
απόφαση Δ.Σ) ΩΘ3Ψ7ΛΗ-ΣΔ8

351 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

15 μαθητές (αριθμ. 124/2019 
απόφαση Δ.Σ) Ψ9Ρ67ΛΗ-ΙΘΨ

352 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 19 μαθητές (αριθμ. 23/2019 
απόφαση Δ.Σ) Ψ15Υ4690ΒΝ-2ΥΕ

352 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

1 μαθητές (αριθμ. 214/2019 
απόφαση Δ.Σ) 9ΒΓ046ΜΕΓΕ-ΖΗΜ

354 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΔΕΤΗΠ) 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

8 μαθητές (αριθμ. 171/2019 
απόφαση Δ.Σ) ΨΙΡΡΟΕΠΞ-ΚΩ8

355 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 44 μαθητές (αριθμ. 92/2019 
απόφαση Δ.Σ) ΨΦΤΠ7Λ6-ΖΕ4

2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο αριθμός των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε 
φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ανέρχεται σε 7.808.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η 47455/767/18-10-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 3891).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Παιδείας και
Οικονομικών  Θρησκευμάτων 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 8267 (2)
    Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του 

ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α΄/22.4.2005), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργά-
νωση Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019).

3. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23-11-2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τα π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄/09.07.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. 340/18-7-2019 (ΦΕΚ 3051/Α΄/26.07.2019) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη».

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132Α΄/13.6.2012) «Οργανισμός 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

8. Την 117/04.01.2013 (ΦΕΚ 54/Β/16.01.2013) κοινή 
υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας 
και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

9. Το αριθμ. 59/28.06.2019 απόσπασμα πρακτικού (5ο 
Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για 
την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της αριθμ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την προσφυγή της 

εταιρίας «FOCUS BARI» ενώπιον του Διοικητικού Εφετεί-
ου Αθηνών κατά της 620/2015 απόφασης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί κατά τα οριζό-
μενα στο άρθρο 20 του ν. 3959/2011, Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Την αριθμ. οικ. 4501/09.07.2019 (ΑΔΑ: 6Α6ΜΙΜΞ-
8Γ6 και ΑΔΑΜ: 19REQ005297535 2019-07-18) απόφαση 
Ανάληψης υποχρέωσης της Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (Καταχώρηση με α/α 251 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού) για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών από τη δικηγορική εταιρία «FNG Εταιρεία δικηγό-
ρων» (ΑΜ ΔΣΑ 80348) σχετικά με την προσφυγή της 
εταιρίας «FOCUS BARI» κατά της 620/2015 απόφασης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προϋπολογισθείσας δα-
πάνης 2.356,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.001.0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων» του οι-
κονομικού έτους 2019 όπου υπάρχουν οι σχετικές πι-
στώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Πέ-
τρου - Δημήτριου Φραγκίσκου (ΑΜ ΔΣΑ 32472), μέλους 
της δικηγορικής εταιρίας «FNG Εταιρεία δικηγόρων» 
(ΑΜ ΔΣΑ 80348) για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών για την ως άνω υπό στοιχείο 9 υπόθεση ορίζεται 
α) για κατάθεση υπομνήματος και απόψεων στο ποσό 
των 1.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανο-
μένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων, ενώ β) για την 
παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
στο ποσό των 900,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμ-
βανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019, 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προ-
σώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Οικονομικών Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Αριθμ. 8046/219293 (3)
    Έγκριση της 148/2019 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Δομοκού, περί τροποποίη-

σης της Συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Ενιαία 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου 

Δομοκού». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 102 
και 103 αυτού.

β) των άρθρων 239, 240 και 243 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

γ) του άρθρου 16 (παρ. 2) του ν. 4147/2013 (Α΄98/ 
26-4-2013) Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της από 
31-12-2012 πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου « Ρυθμί-
σεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουρ-
γείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουρ-
γείου Επικρατείας», σύμφωνα με τις οποίες, αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν, μεταξύ άλ-
λων, τροποποίηση των δημοτικών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου… εγκρίνονται με πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πλέον Συ-
ντονιστή, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

δ. Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄47). «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες οδηγίες».

ε. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄21), «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α στο 
ν. 4325/2015, όπως ισχύει.

στ. Του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134), 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα», καθώς και τις οδηγίες 
όπως αυτές αναφέρονται στα με αριθμ. 63900/13-09-2019 
(αρ. εγκυκλίου 102) και 66008/24-12-2019 έγγραφα του 
ΥΠ.ΕΣ.

ζ. Την 1ΣΑΔ/2015 απόφαση - προκήρυξη του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για 
την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων.

η. Την 13917/25 -2 -2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250 
τ. ΥΟΔΔ).

θ. Του π.δ. 138/2010 (Α΄231) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

2. Την 63967/13-09-2019 (Β΄3537) απόφαση του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών περί τροποποίησης της 8440/2011 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των 
σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 
αυτών» (Β΄318).

3. Του άρθρου 2 παρ. 5 της οικ. 6983/85785/1-6-2017 
απόφασης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με Εντολή Συντονιστή» του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.), στον Προϊστάμενο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ανωτέρω 
Γενικής Διεύθυνσης (ΦΕΚ Β 2002), όπως ισχύει.

4. Τα αριθμ.: α) 6173/171554/3-10-2019 και β) 7386/ 
202151/22-11-2019 έγγραφα της Α.Δ.Θ.Σ.Ε - Δ/νση Διοί-
κησης Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας.

5. Την 51/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Δομοκού, περί συγχωνεύσεως των Σχολικών Επι-
τροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δομο-
κού σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: « Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχο-
λείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Δομοκού», η οποία 
εγκρίθηκε με την 16443/3474/12-5-2011 απόφαση της 
τότε Γενικής Γραμματέως Α. Δ. Θ. Στ. Ε. και δημοσιεύθη-
κε με μέριμνα του οικείου φορέα στο ΦΕΚ 1335/τ.Β΄/
16-06-2011.

6. Το αριθμ. 10168/09-12-2019 έγγραφο του Δήμου Δο-
μοκού, με το οποίο διαβιβάστηκε, η αριθμ. 17/148/2019 
απόφαση (ορθή επανάληψη) του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, με θέμα: Τροποποίηση της συστατικής πράξης Ενιαί-
ου Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία « Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων του Δήμου Δομοκού».

7. Την αριθμ. 10137/06/12/2019 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας Δήμου Δομοκού, αποφασίζουμε:

εγκρίνουμε την αριθμ. 17/148/6-11-2019 (ορθή επα-
νάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Δομοκού, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίη-
ση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Δο-
μοκού», ως προς την παράγραφο που αφορά το Διοικη-
τικό Συμβούλιο, ως εξής:

«Διοικητικό Συμβούλιο:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμ-

βούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τακτικά με 
τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

- Πέντε (5) μέλη είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι ή και Δη-
μότες, με τους αναπληρωτές τους.

- Δύο (2) Διευθυντές/τριες εκ των πέντε αρχαιοτέρων 
των σχολικών μονάδας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
τους αναπληρωτές τους.

- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών με τον 
αναπληρωτή της.

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης 
γονέων και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέ-
ων ένας (1) εκπρόσωπος των υφισταμένων συλλόγων 
γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό 
δυναμικό σχολικής μονάδας, με τον αναπληρωτή του.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής της σχο-
λικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών του 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ο 
Αντιπρόεδρος.

Η θητεία των μελών ακολουθεί την πορεία της θητείας 
του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση των νέων μελών του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 51/28-02-2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού, περί συγχωνεύ-
σεως των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Δήμου Δομοκού, σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Δο-
μοκού» (ΦΕΚ 1335 τ. Β΄/16-06-2011)».

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε κανέναν από τους κωδικούς αριθμούς 
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκού για 
το έτος 2019 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 20 Δεκεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ 

Ι

Αριθμ. 276110 (4)
   Ορισμός Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου Ερυμάνθου της Περιφερειακής Ενότητας 

Αχαΐας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 

«περί ληξιαρχικών πράξεων».
2. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Την υπουργική απόφαση 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 250/26.05.2017) του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5. Την απόφαση 140634/22.06.2017 (ΦΕΚ Β’ 2208/ 
29.06.2017) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

6. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1980/ 
τ.Β΄/22-12-2010) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. περί 
Υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που 
συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τον 
ν. 3852/2010.

7. Την αριθμ. Φ./127080/57510/εγκ.65/31-12-2010 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ., περί των ληξιαρχικών 
βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνέ-
νωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

8. Την αριθμ 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα: τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 
344/1976 και άλλες διατάξεις.

9. Το αριθμ. 8573/12-11-2019 έγγραφο του Δημάρχου 
του Δήμου Ερυμάνθου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, 
στο οποίο αναφέρει ότι είναι γι’ αυτόν, ιδιαίτερα δύσκολη 
η εκτέλεση καθηκόντων Ληξιάρχου και προτείνει την ανά-
θεση των καθηκόντων αυτών σε υπάλληλους του Δήμου.

10. Το αριθμ. 8555/11-11-2019 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερυμάνθου περί 
ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό 
οικ. Έτους 2019 , και πρόβλεψη για ανάλογη πίστωση 
στους προϋπολογισμούς του Δήμου των επόμενων ετών 
για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης των Ληξιάρ-
χων του Δήμου.

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν δημιουρ-
γείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου 
του Δήμου Ερυμάνθου της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας και για κάθε Δημοτική Ενότητα, στους παρακά-
τω αναφερόμενους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου, 
ως εξής:

α) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Φαρρών: Ζαχαροπού-
λου Αναστασία του Κων/νου, κατηγορίας - κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού με βαθμό Α΄.

β) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Τριταίας: Μπίτσικας 
Αθανάσιος του Ιωάννου, κατηγορίας - κλάδου ΔΕ1 Δι-
οικητικού με βαθμό A΄.

γ) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Καλεντζίου: Στασινοπού-
λου Ευσταθία του Νικολάου, κατηγορίας - κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού με βαθμό Α΄

δ) Στη ληξιαρχική περιφέρεια Λεοντίου: Λαγκαδινού 
Αικατερίνη του Διονυσίου, κατηγορίας - κλάδου ΠΕ1 Δι-
οικητικού με βαθμό Β΄.

Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η 
αριθμ. 123441/11679/22-09-2014 (ΑΔΑ: 73ΡΝΟΡ1Φ-ΝΝΙ) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 
2638/03-10-2014/Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προΐσταμένη του Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ 
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Αριθμ. αποφ. 1.264 (5)
   Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-

λήλου για την τήρηση και σύνταξη των πρακτι-

κών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαγκαδά, έτους 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ 
τ.Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 3463/2006 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ 
τ.Α΄/8-6-2006).

5. Την υπ' αριθ. 1.263/38766/19-12-2019 απόφαση Δη-
μάρχου με θέμα «Ορισμός υπαλλήλου για τήρηση πρα-
κτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά».

6. Το γεγονός ότι στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό 
έτους 2020 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον ΚΑ. 
02.10.6012.001 ύψους 1.500,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση έως εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο, κατά το χρονικό διά-
στημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020, για τον μόνιμο 
υπάλληλο του Δήμου Σαλματά Αθανάσιο του Γεωργίου, 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού, που ασκεί καθήκοντα γραμμα-
τειακής υποστήριξης και τήρησης πρακτικών των συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαγκαδάς, 19 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 2 (6)
    Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας για υπαλλή-

λους του Συνδέσμου Δήμων Τρίπολης και Γορτυ-

νίας Υδατικών Έργων Μεθυδρίου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 49 παρ. 1 του ν. 3584/2007 

για την υπερωριακή απασχόληση των δημοτικών 
υπαλλήλων πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρί-
ου για την εξυπηρέτηση των ν.π.δ.δ. και συνδέσμων 
Ο.Τ.Α.

2. Τις διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 4354/2015.
3. Τις διατάξεις του άρθ. 284 παρ. 2 του ν. 3463/2006.
4. Το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Μεθυδρίου στερείται 

τακτικού προσωπικού του διοικητικού κλάδου (άρθ. 49 
του ν. 3584/2007), για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτε-
λεστική Επιτροπής και της γραμματειακής υποστήριξης 
του Συνδέσμου Μεθυδρίου.

5. Τις διατάξεις της 2/360028/002/13.5/08 εγκυκλίου 
του Υπ. Οικονομικών.

6. Την πρόβλεψη εγγραφής των απαιτούμενων πι-
στώσεων στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Με-
θυδρίου οικ. έτους 2020, για την κάλυψη της δαπάνης 
για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στον Κ.Α.Ε. 
10.6012: 3.000,00 €, ι 10.6051.0001: 2000,00 € και 
10.6051.0002: 2.000,00 €, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης για 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 για 
υπαλλήλους της υπηρεσίας οικονομικού διοικητικού 
240 ώρες.

2. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις σχετικές 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Συνδέσμου Μεθυ-
δρίου οικ. έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 19 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην 219528/11-10-2019 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3914/
Β΄/25-10-2019 και αφορά στον ορισμό Ληξιάρχων στο 
Δήμο Δυτικής Αχαΐας, και ειδικότερα τον διορισμό ως 
Ληξιάρχου στη Δ.Ε Δύμης της Χαντζή Αθανασίας του 
Κλεομένη, διορθώνεται στην σελ. 45255, στη στήλη Β΄ 
στο στίχο 6 εκ των άνω,

το εσφαλμένο: «με βαθμό Β΄»
στο ορθό: με «βαθμό Α΄».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)   
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*02049473112190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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