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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

4η Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με
αριθ. οικ. 3848/18-3-2015 (Β΄ 805) περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται
από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις «Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων».

2

Τροποποίηση της 67262/2140/27-2-2019 κοινής
υπουργικής απόφασης «Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων
ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της
αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης
των εργαζομένων, σύμφωνα με της υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ.
34 του ν. 4144/2013, για τα έτη 2019-2022» (Β732)

3

Κατανομή ενός Γενικού Διευθυντή στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Δελφών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην Κ1/4299/14-01-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 229/τ.Β΄/2020.

5

Διόρθωση σφάλματος στην Κ1/4439/14-01-2020
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 140/τ.Β΄/2020.

Αρ. Φύλλου 1090

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1982/27-02-2020 (1)
4η Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με
αριθ. οικ. 3848/18-3-2015 (Β΄ 805) περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" στις "Ειδικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων".
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006.
3. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
και επενδυτικών ταμείων.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
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άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
5. Το με αριθμό 147/2017 Προεδρικό Διάταγμα (Α΄ 192)
για τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
6. Το με αριθμό 81/2019 Προεδρικό Διάταγμα (Α΄
119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων».
7. Το με αριθμό 83/2019 Προεδρικό Διάταγμα (Α' 121)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το άρθρο 2 παράγραφος 3 του με αριθμό 84/2019
Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» για τη σύσταση στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαρθρωτικών Προγραμμάτων (Α΄ 123), όπως
μετονομάστηκε σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 7 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
9. Την με αριθμ. 47/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Β΄ 3100) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη.
10. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265)
και ειδικότερα το άρθρο 13 παρ. 1 αυτού.
11. Τη με αριθμ. 80261/01-8-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Υ.Ο.Δ.Δ. 511) για το διορισμό μετακλητής Ειδικής
Γραμματέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως μετονομάστηκε
σε Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου
Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα
με το άρθρο 111 παράγραφος 7 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
12. Το ν. 4622/7-8-2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
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των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης.
13. Τη με αριθμό ΥΠΑΝΑΝ/79473/30-12-2014 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
14. Τη με αριθμό 53683/ΕΥΘΥ 459/18-05-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 981) με την οποία ορίζεται η Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» - (Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Τη με αριθμό C(2014) 10160 final/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 3848/
18-3-2015 (Β΄ 805) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη" στις "Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων"», ως αυτή τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 10383/2-9-2016 (Β΄ 2891), την αρ.
πρωτ. 9289/24-8-2017 (Β΄ 3025) και την αριθμ. πρωτ.
3106/3-4-2019 (Β΄ 1281) και ισχύει.
17. Το με αρ. πρωτ. 177_2020/13-01-2020 έγγραφο
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής.
18. Την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Τροποποίηση
Η υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. 3848/18-3-2015
(Β΄ 805) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη" στις "Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων"»,
ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται εκ
νέου ως προς τα παραρτήματα ΙΙ και III που αφορούν
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, ως εξής:
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20. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι λοιποί όροι της Υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. 3848/18-3-2015 (Β΄ 805)
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από
το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
"Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" στις "Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων"», ως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθ. 25859/898
(2)
Τροποποίηση της 67262/2140/27-2-2019 κοινής
υπουργικής απόφασης «Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων
ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με της υποπεριπτώσεις δδ)
και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του
ν. 4144/2013, για τα έτη 2019-2022» (Β732).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας» (Α,88), όπως ισχύει,
β) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και της
διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και της διατάξεις» (Α’ 143),
δ) του π.δ. 63/22-4-2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
ε) του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία…..μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 121),
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η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)
2. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051)
3. Την αρ. πρωτ. 67262/2140/27-2-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και
εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με
της υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ.
6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013, για τα έτη 2019-2022»
(Β 732)
4. Το έγγραφο αρ. πρωτ. 344/5-6-2019 του ΟΑΕΔ με το
οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 2615/37/4-6-2019 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.
5. Την αριθμ. οικ. 27572/2658/18-6-2019 εισήγηση της
προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη 100.000 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ για τα έτη 2019 έως 2022, η οποία είναι στα πλαίσια των δεσμευμένων πιστώσεων των 18 εκ. €
του ΚΑΕ 2522, του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής
του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών
Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 67262/2140/
27-2-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Κάλυψη των
συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της
αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με της υποπεριπτώσεις δδ) και
εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013,
για τα έτη 2019-2022» (Β 732), ως ακολούθως:
1. Η υποπερίπτωση 1. Δ.6.δ. του άρθρου 2 τροποποιείται και προστίθεται υποπερίπτωση Δ.6.ε., ως ακολούθως:
«Δ.6.δ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από
15.001 έως 30.000 καταβάλλεται το ποσό, που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί του ποσού 1,50€ ανά
ψηφίσαν μέλος.
Δ.6.ε. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 30.001
και άνω καταβάλλεται το ποσό, που προκύπτει από τον
αριθμό των μελών επί του ποσού 2,50€ ανά ψηφίσαν
μέλος.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. Θ της παρ. 2 ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ίδιου άρθρου,
προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Ειδικά για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που απασχολούν μέχρι δύο (2) υπαλλήλους, επιτρέπεται η προσωρινή αντικατάσταση υπαλλήλου, με υπάλληλο ίδιου
κλάδου ή ειδικότητας με την οποία υπηρετεί ο/η υπάλληλος που αντικαθίσταται προσωρινά εφόσον λαμβάνει
αναρρωτική άδεια για σοβαρούς λόγους υγείας ή άδεια
μητρότητας ή ειδική άδεια προστασίας μητρότητας ή
γονική άδεια ανατροφής.»
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./16/6609
(3)
Κατανομή ενός Γενικού Διευθυντή στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Δελφών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ
105/Α΄/14.06.2018) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις»,
όπως ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012) και τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/2010),
2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-07-2019) με θέμα
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄121/09-07-2019) με θέμα
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το
π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) με θέμα «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
3 . Τις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 4504/29-11-2017
(ΦΕΚ 184/Α΄/29-11- 2017
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΕΓΚΡ/210/41960/23-12-2019
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.
33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει
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6. Την αριθμ. 3750/30-12-2019 προκήρυξη - πρόσκληση της ΔΕΥΑ Δελφών για την υποβολή υποψηφιοτήτων
για την επιλογή ενός Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας στο ΝΠΔΔ.
7. Την αριθμ. 01/03/13-01-2020 απόφαση επιλογής του
Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω ΔΕΥΑ
8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή, ενός (1) Γενικού Διευθυντή με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στη ΔΕΥΑ
ΔΕΛΦΩΝ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην Κ1/4299/14-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 229/τ.Β΄/2020, αντικαθίσταται
στο σώμα της απόφασης, εδάφιο πρώτο, σειρά τέταρτη,
η εσφαλμένη λέξη: «χωρίς»
με την ορθή: «με».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
Ι

(5)
Στην Κ1/4439/14-01-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 140/τ.Β/2020, αντικαθίσταται
στο σώμα της απόφασης, εδάφιο πρώτο, σειρά δεύτερη,
ο κωδικός του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα,
από τον λανθασμένο: «2101600»,
στον ορθό: «2101576».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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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.

*02010903103200008*

