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ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ» λόγω αλλαγής διακριτικού τίτλου.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 101515/Ν1 (1)
  Έγκριση τροποποίησης του Ξένου Σχολείου 

«ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του ν. 4862/1931 (ΦΕΚ 2/1931, τ.Α’) 

«Περί των ξένων σχολείων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 8 του ν. 4186/2013 

(ΦΕΚ 193/2013, τ.Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/2017, τ.Α’).

3. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/1977, τ.Α΄) 
«Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, Εκπαιδεύσεως και 
Σχολικών Οικοτροφείων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 
138/1999, τ.Α’) «Ρύθμιση θεμάτων διμερούς κρατικής 
αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας, ρύθμιση θεμά-
των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/2012 τ.Α’) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής…2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις δια-
τάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/2013, 
τ.Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/2013, 
τ.Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 4127/2013» και 
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/2013, τ.Α’) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 2682013, τ.Α’) «Κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου… και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/2014, τ.Α’) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/2014, τ.Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των και άλλες διατάξεις».

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016, τ.Α΄) με το οποίο 
διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/
3057/18-10-2012) υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους 
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ 
του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 
(ΦΕΚ 756/τ. Β΄/3-04-2013) κοινή υπουργική απόφαση.

8. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/
12-12-2012) υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτού-
μενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ».

9. Τη με αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του ΥΠΠΕΘ».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το με αριθμ. από 5-9-2017 (αριθμ. ΥΠΠΕΘ/ΚΠ 
145761/5-9-2017) έγγραφο του Ξένου Σχολείου «ΛΕΟ-
ΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του ξένου ιδι-
ωτικού δημοτικού σχολείου «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗ-
ΣΙΩΝ», ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο, ως ακολούθως:

Νόμιμος εκπρόσωπος στο ΥΠΠΕΘ για το Δημοτικό, 
Γυμνάσιο και Λύκειο του ξένου ιδιωτικού σχολείου «ΛΕ-
ΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ», είναι ο Νούλας Νικόλαος 
του Ιωάννη και της Ειρήνης.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2018

 Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Φ11/103153/Δ4 (2)
   Μεταφορά έδρας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου 

στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και μετονομασία 

αυτού.

  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 3 και 6), 49 και 

50 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 8 του ν.3475/
2006 (Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθ-
μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

8. Το με αριθμ. Φ.2.1/7875/06-06-2018 έγγραφο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής.

9. Το με αριθμ. Φ.2.1/9708/08-05-2018 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

10. Την με αριθμ. 212/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

11. Την αριθμ. Φ.1/Γ/171/99885/Β1/18-06-2018 Εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Μεταφέρουμε την έδρα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθή-
νας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής από το Δήμο Χαλανδρίου στον 
Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Μετονομάζουμε την παραπάνω σχολική μονάδα ως 
εξής:

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Αττικής

Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου (0540820) σε
2ο ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

 Ο Υφυπουργός 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 101792/K1 (3)
   Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 

«Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ», μετά από αίτηση του αδειο-

δοτημένου φορέα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/

21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθη-
καν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016–Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
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λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α’/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

6. Τη με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Την αριθμ. 95583/Κ1/10-6-2016 (ΦΕΚ 2020/Β΄/
5-7-2016) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ».

9. Την αριθμ. 89171/Κ1/31-5-2018 αίτηση ανάκλησης 
άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. του νομικού προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση, της αριθμ. 95583/Κ1/10-6-2016 (ΦΕΚ 
2020/Β΄/5-7-2016) άδειας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακρι-
τικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΛΑΤΩΝ» η οποία χορηγήθηκε στο 
νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.» με έδρα τη Θεσσα-
λονίκη, κατόπιν αίτησής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2018

 Ο Γενικός Γραμματέας
Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 102882/Κ1 (4)
    Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτ-

λο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ» λόγω κατάργησης 

υπαρχουσών δομών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-09-2010)

«Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντι-
καταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα 

Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.01.2013).

5. Τη με αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12-12-2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποί-
ηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και 
ΝΠΔΔ».

6. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ.268/Α΄/
10.12.2013) άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής 
εκπαίδευσης».

7. Τη με αριθμ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/
18-11-2012) απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της 
υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».

8. Τη με αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρ-
θρου του ν. 4093/2012».

9. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α’/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 11
«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

11. Τη με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

12. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/4-8-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» άρθρο 82,
παρ. 8.

13. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

14. Την αριθμ. 123122/ΙΑ/05-9-2013 (ΦΕΚ 2284/Β΄/
12-9-2013) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ».
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15. Την αριθμ. 110094/Κ1/30-6-2017 (ΦΕΚ 2400/Β΄/
14-7-2018) απόφαση ανάκλησης άδειας του Ι.Ε.Κ με τον 
διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ».

16. Την ν. 82/22-2-2018 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών περί αναστολής εκτελέσεως της ανά-
κλησης άδειας του Ι.Ι.Ε.Κ.

17. Την με αριθμ. 89332/Κ1/31-5-2018 αίτηση τροπο-
ποίησης αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία «Omega Training Center ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ-
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιο-
λογητικά σχετικά με την κατάργηση δομών του καθώς 
και τα με αριθμ. 107121/Κ1/27-6-2017 και 51374/Κ1/
28-3-2018 αιτήματα αποδέσμευσης δομών από την 
άδεια του Ι.Ι.Ε.Κ.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 123122/ΙΑ/05-9-2013 
(ΦΕΚ 2284/Β΄/12-9-2013) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ.ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ» που χορηγήθηκε στο νομικό 
πρόσωπο «Omega Training Center ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ-
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Η τροποποίηση αδείας συνίστα-
ται στην κατάργηση δομών της ως άνω άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., 
κείμενων επί των οδών: α) ΑΒΕΡΩΦ 29, 10433 ΑΘΗΝΑ,
β) ΣΟΛΩΝΟΣ 108, 10681 ΑΘΗΝΑ και γ) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
308 και ΜΑΙΖΩΝΟΣ, 26221 ΠΑΤΡΑ.

Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας 
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και το έγγραφο θετικής διατύπωσης 
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτι-
ριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και τα αιτήματα 
περί κατάργησης δομών, προσαρτώνται στην άδεια του 
I.I.E.K., με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για 
την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας
Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 102898/Κ1 (5)
    Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτ-

λο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ» λόγω αλλαγής διακριτι-

κού τίτλου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/

21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθη-
καν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του ν. 4111/
2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.01.2013).

5. Τη με αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/
12-12-2012) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και 
την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».

6. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ.268/Α΄/
10.12.2013) άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής 
εκπαίδευσης».

7. Τη με αριθμ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/18-11-2012)
 απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των 
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγί-
ου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».

8. Τη με αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρ-
θρου του ν. 4093/2012».

9. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α’/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

11. Τη με αριθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

12. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/
4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 82, παρ. 8.
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13. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

14. Την αριθμ. 8759/17-7-2014 (ΦΕΚ 2052/Β΄/29-7-2014)
άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ».

15. Την με αριθμ. 83977/Κ1/22-5-2017 αίτηση επικαι-
ροποίησης αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. του φυσικού προσώπου με την 
επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ» με τα συνημμένα σε 
αυτή δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση περί αλλα-
γής διακριτικού τίτλου Ι.Ι.Ε.Κ.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 8759/17-7-2014 (ΦΕΚ 
2052/Β΄/29-7-2014) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ» που χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο 
«ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ».

Η τροποποίηση αδείας συνίσταται στην αλλαγή του 
διακριτικού τίτλου του Ι.Ι.Ε.Κ. από «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝAΣΤΑΖΙΑ» 
σε «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας
Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 144968/1998 (6)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκί-

δας κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010) «Οργα-

νισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 26/Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

4. 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 διορθωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176Α΄).

5. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/
2015 (176Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 
(Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

6. Τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φωκίδας, που πρέπει να αντιμετωπι-
στούν με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης 
έως και 31-12-2018 κατά τις απογευματινές, νυκτερινές 
ώρες των εργασίμων ημερών και Κυριακών και εξαιρέ-
σιμων σε συνδυασμό με την μείωση του προσωπικού 
και συγκεκριμένα:

α) τον αυξημένο όγκο εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων για τον σχεδιασμό τη μελέτη και επίβλεψη έργων 
και μελετών της ΠΕ Φωκίδας, την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών (εκχιονισμοί πλημμύρες κλπ), την συντήρηση 
του οδικού δικτύου επούλωση λάκκων, διαγράμμιση, 
κοπή κλαδιών δέντρων κλπ), εγκρίσεις και παραλαβές 
κυκλοφοριακών συνδέσεων του Εθνικού και επαρχια-
κού οδικού δικτύου, την συμμετοχή των υπαλλήλων της
Δ/νσης σε πλήθος επιτροπών που αφορούν αντικείμενο 
της υπηρεσίας ή και άλλων υπηρεσιών, την εφαρμογή 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνη-
σης εγγράφων και την διεξαγωγή όλων των ηλεκτρονι-
κών διαγωνισμών των δημοσίων έργων.

β) τον αυξημένο όγκο εργασιών που αντιμετωπίζει η 
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού σχετικά με τις αρμοδι-
ότητες της όπως, η ηλεκτρονική καταχώριση του προ-
σωπικού Μητρώου των υπαλλήλων, η σύνταξη απολο-
γισμού - ισολογισμού έτους 2018, το κλείσιμο βιβλίων 
Ταμειακής Διαχείρισης, η διεκπεραίωση των πολλών και 
χρονοβόρων διαδικασιών της αρμοδιότητας μεταφοράς 
μαθητών, η καταχώριση στο ηλεκτρονικό Μητρώο συμ-
βάσεων, η εφαρμογή του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οι 
εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, οι 
αναλήψεις δαπανών, η καταχώριση λογιστικών εγγρά-
φων στο μηχανογραφικό πρόγραμμα λογιστικής, την 
έκδοση επιταγών κ.λπ. επί πλέον την ανάληψη των αρ-
μοδιοτήτων των Υ.Δ.Ε. χωρίς την αντίστοιχη στελέχωση 
των Οικονομικών Υπηρεσιών από έμπειρο προσωπικό.

γ) Τον αυξημένο όγκο εργασίας που αντιμετωπίζει η 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τη δι-
ενέργεια ελέγχων στη διαχείριση των κοινοτικών προ-
γραμμάτων για την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων 
στους αγρότες, για τον ποιοτικό έλεγχο των εισαγόμενων 
και εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων, την επιθεώρη-
ση και έλεγχο κτηνιατρικών εγκαταστάσεων και τους 
κτηνιατρικούς ελέγχους τις αιμοληψίες και φυματινισμοί 
βοοειδών για βρουκέλλωση, τους εμβολιασμούς αιγο-
προβάτων κατά του μελιταίου πυρετού, την εφαρμογή 
προγράμματος καταλοίπων (δειγματοληψίες), τις δειγμα-
τοληψίες σε πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες, τις επιθεω-
ρήσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διάθεσης προ-
ϊόντων ζωικής προέλευσης για ανθρώπινη κατανάλωση, 
τους επιτόπιους ελέγχους Νέων Γεωργών για χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης (μέτρο 6.1.)

δ) Τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης για τον Έλεγχο 
βιομηχανιών - βιοτεχνιών - επαγγελματικών εργαστηρίων 
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για χορήγηση αδειών λειτουργίας, τον έλεγχο βιομηχα-
νιών, την συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης στο ΚΕΠΠΕ, 
τον έλεγχο καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας, τον 
έλεγχο πρατηρίων υγρών καυσίμων, τους ελέγχους στε-
γασμένου και κινητού εμπορίου και την εφαρμογή των 
διατάξεων της ΥΑ Α2-861/14-8-2013 για την διακίνηση 
και εμπορία προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

ε) Τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινω-
νιών για την εποπτεία και τον έλεγχο σχολών/κέντρων 
ΠΕΙ, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο (απογευματινές 
ώρες – Σαββατοκύριακα) για τη οποία έχει εγκριθεί πρό-
γραμμα εκπαίδευσης σχολής.

στ) Τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας για την αντιμετώπιση των πολλαπλών 
θεμάτων Δημόσιας Υγείας που αφορούν τη διαχείριση 
διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητηριάσεις) κατά τις 
οποίες απαιτείται άμεση ενέργεια, την αντιμετώπιση 
εκτάκτων καταστάσεων ρύπανσης του νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης ή των νερών κολύμβησης, τις δειγ-
ματοληψίες τροφίμων και υδάτων (πόσιμα, ακτές κο-
λύμβησης, εμφιαλωμένα κ.λπ.), την άμεση αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών θεμάτων ρύπανσης, την αδειοδότηση 
και τον έλεγχο σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος (εργαστήρια τροφίμων, μαζικής εστίασης, λιανικής 
διάθεσης, αποθήκες τροφίμων, ξενοδοχεία, πλοία κ.λπ.), 
τον έλεγχο της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, τον ηχο-
μετρικό έλεγχο επιχειρήσεων, τον έλεγχο των σχολείων 
όλων των βαθμίδων, την αδειοδότηση και τον έλεγχο 
φαρμακείων, ιδιωτικών κλινικών και ιατρείων, τον έλεγχο 
καταγγελιών για οπτικά καταστήματα, φυσικοθεραπευ-
τήρια, τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών που αφορούν 
υιοθεσίες, τις απαιτούμενες έρευνες συνθηκών διαβίω-
σης εκ της Εισαγγελίας Άμφισσας, τις δικαστικές συμπα-
ραστάσεις και τις εισαγωγές σε ιδρύματα. Επιπρόσθετα 
για τον έλεγχο γυμναστηρίων και αθλητικών συλλόγων 
και τη διενέργεια ελέγχων καλής λειτουργίας σε όλα τα 
ιδρύματα του νομού και σε όλους τους ιδιωτικούς παι-
δικούς σταθμούς. 

ζ) Τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρο-
οικονομίας για τη διενέργεια ελέγχων με το Κλιμάκιο 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) σε εγκατα-
στάσεις ή δραστηριότητες, ιδίως όταν πιθανολογείται 
ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον. Νέες 
αρμοδιότητες με βάση την ελεγκτική αρχή ΣΕΠΔΕΜ η 
οποία έχει καθορίσει συγκεκριμένο αριθμό ελέγχων 
εντός του 2018. Παρουσία σε ποινικά δικαστήρια και 
εφετεία εκτός νομού, λόγω των καταγγελιών και της επι-
βολής προστίμων. Εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών 
που απαιτούν επιτόπου ελέγχους. Όλες οι αρμοδιότητες 
του τμήματος ασκούνται δυσανάλογα με την στελέχωση 
του τμήματος με δύο υπαλλήλους.

η) Τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του δικτύου, 

των συστημάτων Η/Υ των χρηστών, οποιαδήποτε ημέ-
ρα και ώρα λειτουργούν οι υπηρεσίες, τις εργασίες συ-
ντήρησης των συστημάτων (backup, συντήρηση των 
servers, εργασίες στις δικτυακές συσκευές) οι οποίες δεν 
είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν εντός του ωραρίου 
λειτουργίας των υπηρεσιών. Η τακτική συντήρηση μη-
χανογραφικών συστημάτων τρείς φορές εβδομαδιαίως 
για την οποία απαιτείται εργασία εκτός ωραρίου.

θ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Αντιπερι-
φερειάρχη για την οργάνωση εκδηλώσεων εθιμοτυπί-
ας (διεκπεραίωση αλληλογραφίας, φυσική παρουσία 
στις εκδηλώσεις προκειμένου να επιτηρούν την αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων και τέλεση τελετουργικού 
των εκδηλώσεων), για την οργάνωση των συνδιοργα-
νώσεων που πραγματοποιεί η Π.Ε. καθώς και για την 
οργάνωση συναντήσεων και επισκέψεων είτε εντός 
του Διοικητηρίου είτε σε διάφορα μέρη του Νομού 
Φωκίδας όπου απαιτείται η παρουσία της Αντιπερι-
φερειάρχη.

ι) τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που πα-
ρουσιάζονται (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, σει-
σμοί) για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολούνται 
οι υπάλληλοι του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

ια) τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες του Γρα-
φείου ΠΑΜ ΠΣΕΑ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

7. Την αριθμ. 5948/149446/9-9-2016 (ΦΕΚ 3417/Β/
24-10-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Κα-
θορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον 
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Έτους 
2018, ΚΑΕ 02.05.073.0511.01 και ΚΑΕ 02.05.073.0512.01

9. Τις αριθμ. Α/Α 3106 - α/α βεβ. 3287 ΑΔΑ: ΩΓΩ97ΛΗ-
ΖΜ2, Α/Α 3107 - α/α βεβ. 3288 ΑΔΑ: ΩΥΖΛ7ΛΗ-ΤΔ6, Α/Α 
3108 - α/α βεβ. 3289 ΑΔΑ: ΩΝΑ47ΛΗ-5ΛΗ, Α/Α 3109 - 
α/α βεβ. 3290 ΑΔΑ: 6ΠΟΒ7ΛΗ-ΔΣΚ, Α/Α 3110 - α/α βεβ.. 
3291 ΑΔΑ: 7Τ347ΛΗ-Χ8Ο, Α/Α 3112 - α/α βεβ. 3292 ΑΔΑ: 
69Ι57ΛΗ-1ΥΘ, Α/Α 3114 - α/α βεβ. 3294 ΑΔΑ: 6ΛΨΛ7ΛΗ-
0Ν1, Α/Α 3113 - α/α βεβ. 3293 ΑΔΑ: ΩΠ4Υ7ΛΗ-5ΨΘ, Α/Α 
3115 - α/α βεβ. 3296 ΑΔΑ: ΩΕ0Ε7ΛΗ-6ΨΥ, Α/Α 3117 - α/α 
βεβ. 3297 ΑΔΑ: 7ΘΕ47ΛΗ-Ο3Ν αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αμοιβή καθιέρωση υπερωριακής 
απασχόλησης κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες 
και κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες, των υπαλλήλων 
της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως
31-12-2018 για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσια-
κών αναγκών των υπηρεσιών ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

75 21.700 € 2.100 € 23.800 €
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Η προσφορά απογευματινής υπερωριακής απασχό-
λησης μπορεί να είναι μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά υπάλληλο και για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπη-
ρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου όλες τις ημέρες 
του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξη 
(96) ώρες για τις νυχτερινές ώρες και μέχρι ενενήντα έξη 
(96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά 
υπάλληλο, ενώ δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες απογευ-
ματινής εργασίας κατά μήνα και τις 16 ώρες κατά μήνα 
για τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 
κάθε υπάλληλο.

Η ονομαστική κατάσταση (το συνεργείο) των υπαλ-
λήλων που θα προσφέρουν υπερωριακή εργασία και η 
κατανομή κατά είδος (απογευματινής, νυκτερινής, εξαι-
ρέσιμων και των Κυριακών) των ανωτέρω ωρών, θα γίνει 
με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.

Η παρακολούθηση της υπερωριακής απασχόλησης θα 
γίνεται με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
και οι καταστάσεις της υπερωριακής απασχόλησης θα 
υπογράφονται από τον Αντιπεριφερειάρχη.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άμφισσα, 20 Ιουνίου 2018 

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 7508 (7)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πει-

ραιά (Ε.Ε.Π.) στη Διοικητική Επιτροπή.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 4497/2017 άρθρο 69 παρ. 7 «Άσκηση υπαίθρι-

ων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
171 Α'/13.11.2017).

β. Την από 23-05-2018 απόφαση της Διοικητικής Επι-
τροπής.

γ. Την από 30-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου (Πρακτικό 6/2018).

δ. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελη-
τηρίου και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί-
ζουμε την μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων 
(ν. 4497/2017) στη Διοικητική Επιτροπή:

1. Επιχορήγηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας του Επιμελητηρί-
ου ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, για ποσό κατά 
περίπτωση έως δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. (αρ. 65
παρ. 3ζ).

2. Απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για 
διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. (αρ. 65
παρ. 3ζ).

3. Οικονομικές ενισχύσεις δράσεων επαγγελματικών 
συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων του Επιμελη-
τηρίου και εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο του 
σκοπού του. (αρ. 65 παρ. 3η).

4. Ρύθμιση δυνατότητας πληρωμής σε δόσεις μη κατα-
βληθεισών συνδρομών μελών του Επιμελητηρίου. (αρ. 75
παρ. 10).

5. Αναγκαιότητα διενέργειας προμηθειών αγαθών, γε-
νικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και 
εκτέλεσης έργων του Επιμελητηρίου, για δαπάνη κατά 
περίπτωση έως το εκάστοτε ποσό της απευθείας ανάθε-
σης που ορίζεται στο ν. 4412/2016, καθώς και υλοποίη-
ση της σχετικής διαδικασίας για δαπάνη οποιουδήποτε 
ποσού. (αρ. 78 παρ. 1).

6. Ορισμός εκπροσώπων του Επιμελητηρίου για συμμε-
τοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες και γενικότερα εκ-
δηλώσεις που προάγουν την επιχειρηματικότητα ή απορ-
ρέουν από το σκοπό και τη λειτουργία του Επιμελητηρίου, 
όπως προκύπτει από το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό 
πλαίσιο και καθορισμός των σχετικών εξόδων κίνησης, 
ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης. (αρ. 76).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως έως την ανάκλησή της ή κατ΄α-
νώτατο όριο μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 31 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ    
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*02026760607180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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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