
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ PLUS- 
Κ.Δ.Β.Μ. 2», στο νομικό πρόσωπο με την επωνυ-
μία «ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΣΤ. - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. O.E.».

2 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «EUROTRAINING- 
Κ.Δ.Β.Μ. 1», στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

3 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «4U (FOR YOU)- 
Κ.Δ.Β.Μ. 2», στο νομικό πρόσωπο με την επωνυ-
μία «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

4 Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου 
προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας 
ή τεχνικού έργου.

5 Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομένων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 
2019, υπαλλήλων των Δήμου Ορεστιάδας και Δι-
δυμοτείχου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ1/174266 (1)
   Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ PLUS- 

Κ.Δ.Β.Μ. 2», στο νομικό πρόσωπο με την επωνυ-

μία «ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΣΤ. - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. O.E.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 

του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17-09-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τη με αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/ 
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την 
μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».

4. Τη με αρ. 218502/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/ 
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
του ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 18/22-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/23-02-2018) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019), «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
άρθ. 4, παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123/Α’/2019), «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
άρθ. 6, παρ. 2.

8. Τη με αρ. 122600/Γ1/2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/02-08-2019) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

9. Τη με αρ. πρωτ. Kl/26236/19-02-2019 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΣΤ.- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. O.E.», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

10. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
4093/2012 όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 
ΔΑ/57542/01-11-2019 απόφασή του, της με αριθμ. 383/ 
31-10-2019 συνεδρίασης.

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

Χορηγείται Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ PLUS -Κ.Δ.Β.Μ. 2» και 
κωδικό 192174266, στο νομικό πρόσωπο με την επω-
νυμία «ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΣΤ. - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. O.E.», με δομή 
στη διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8, 24133, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 
με δυναμικότητα 46 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προ-
σαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά τη περίπτωση 
14.α, της υποπαραγράφου Θ3, της παραγράφου Θ, του 
άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της 
αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α’/2-3-2011) 
όπως ισχύει, έως την 31η Μαΐου ανά διετία από το έτος 
αδειοδότησης ή από το έτος της τελευταίας επικαιρο-
ποίησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2019 

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. Κ1/174203 (2)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-

πέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «EUROTRAINING- 

Κ.Δ.Β.Μ. 1», στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-09-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τη με αριθμ. 218417/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την 

μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».

4. Τη με αριθμ. 218502/K1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/ 
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
του ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 18/22-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019), «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
άρθ. 4, παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019), «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
άρθ. 6, παρ. 2.

8. Τη με αριθμ. 122600/Γ1/2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/
02-08-2019) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

9. Τη με αριθμ. Κ1/90343/05-06-2019 αίτηση του νο-
μικού προσώπου με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

10. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
4093/2012 όπως ισχύει στην υπ΄ αριθμ. ΔΑ/57087/
25-10-2019 απόφαση της με αριθμ. 382/24-10-2019 
συνεδρίασης.

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

Χορηγείται Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα με διακριτικό τίτλο «EUROTRAINING - Κ.Δ.Β.Μ. 1» 
με κωδικό 191174203, στο νομικό πρόσωπο με την επω-
νυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ|
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δομή στη διεύθυνση ΒΕΡΑΝΖΕ-
ΡΟΥ 1, 10677, ΑΘΗΝΑ, με δυναμικότητα 75 άτομα ανά 
ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προ-
σαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά τη περίπτωση 
14.α, της υποπαραγράφου Θ3, της παραγράφου Θ, του 
άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της 
αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α’/2-3-2011) 
όπως ισχύει, έως την 31η Μαΐου ανά διετία από το έτος 
αδειοδότησης ή από το έτος της τελευταίας επικαιρο-
ποίησής της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

I

Αριθμ. Κ1/174253  (3)
    Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «4U (FOR YOU)- 

Κ.Δ.Β.Μ. 2», στο νομικό πρόσωπο με την επωνυ-

μία «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-09-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τη με αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/ 
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την 
μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».

4. Τη με αρ. 218502/K1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
του ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 18/22-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019), «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
άρθ. 4, παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019), «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
άρθ. 6, παρ. 2.

8. Τη με αρ. 122600/Γ1/2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/02-08-2019) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

9. Τη με αριθμ. Κ1/16233/04-02-2019 αίτηση του νο-
μικού προσώπου με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

10. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
4093/2012 όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπ΄ αριθμ. 
ΔΑ/57087/25-10-2019 απόφαση της με αριθμ. 382/ 
24-10-2019 συνεδρίασης.

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

Χορηγείται Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο με διακριτικό τίτλο «4U (FOR YOU) - Κ.Δ.Β.Μ. 2»
και κωδικό 192174253, στο νομικό πρόσωπο με την 
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 
με δομή στη διεύθυνση ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ 11, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, με δυναμικότητα 
45 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσε-
ων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προσαρτάται στην 
παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της 
αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά τη περίπτωση 
14.α, της υποπαραγράφου Θ3, της παραγράφου Θ, του 
άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της 
αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α’/2-3-2011) 
όπως ισχύει, έως την 31η Μαΐου ανά διετία από το έτος 
αδειοδότησης ή από το έτος της τελευταίας επικαιρο-
ποίησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

I

    Αριθμ. οικ. 51524/1262 (4)
Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου 

προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργα-

σίας ή τεχνικού έργου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α΄167) και ιδίως την 

παράγραφο 3 αυτού.
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα 
(Α΄ 98), όπως ισχύει.

3. Το ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄170), όπως ισχύει.
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4. Το άρθρο 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), όπως ισχύει.
5. Την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 

(Α’ 286), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-

ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄168), όπως ισχύει.

7. 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).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A’ 121).

9. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).

10. Την αριθμ. 35565/Δ1.12010/ 8-8-2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός μετακλητού Γενι-
κού Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β’ 550).

11. Την αριθμ. 55575/I.479/18-11-1965 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας «Περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως διατάξεων κανονισμών ΙΚΑ περί υπαγωγής εις 
την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών ως και κωδικο-
ποιήσεως τούτων» (Β’ 816), όπως ισχύει.

12. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του 
α.ν. 1846/51 (Α΄179), όπως ισχύει μετά την αντικατάστα-
σή του με τις διατάξεις της παραγράφου 1.α του άρθρου 
8 του ν. 2972/2001 (Α΄291), το εδάφιο ε’ της παραγράφου 
5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/51, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 60 του ν. 2676/1999 (Α΄1), το εδάφιο στ΄ 
της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/51, όπως 
ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1.β του άρθρου 8 του ν. 2972/2001 και την 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001.

13. Την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των εργαζο-
μένων στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή τεχνικών 
έργων.

14. Την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου της 
αδήλωτης εργασίας στον εν λόγω κλάδο.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. i. Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την 

εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υπο-
χρεούται να αναγγέλλει το απασχολούμενο προσωπικό 
(εφεξής «Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού 
επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» 
ή «Αναγγελία») στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» πριν 
την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

ii. Ως υπόχρεος, για την Αναγγελία και την τήρηση αντι-
γράφου του εντύπου αυτής, στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του 
α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεο: α) για την 
απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή 
της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και 
την καταβολή των εισφορών.

2. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής νοούνται:
Ως οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα, τα οριζό-

μενα στο άρθρο 35 παρ. 1 της υπουργικής απόφασης 
55575/I.479/18-11-1965 «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων κανονισμών ΙΚΑ περί υπα-
γωγής εις την ασφάλιση και εισπράξεως εισφορών ως 
και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β 816), όπως ισχύει και 
ιδίως πάσης φύσεως εργασίες δόμησης (όπως ανέγερ-
ση, προσθήκη, μεταρρύθμιση, επισκευή ή κατεδάφιση 
κάθε φύσης κτισμάτων κ.λπ.) και έργα που συνδέονται 
με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή 
τον υποθαλάσσιο χώρο (όπως το οικοδομικό, υδραυ-
λικό, ηλεκτρικό λιμενικό, αεροδρομίων, κατασκευής ή 
συντήρησης οδών, ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
σιδηροδρομικό έργο, το έργο γεφυροποιίας, και το έργο 
υπαίθρου γενικά κ.λπ.).

3. Η Αναγγελία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
I. Πλήρη στοιχεία του Έργου:
II. Στοιχεία του Υπόχρεου Αναγγελίας
III. Στοιχεία του Απασχολούμενου Προσωπικού στο 

Έργο
4. Για κάθε υπόχρεο Αναγγελίας και για κάθε έργο, πριν 

την έναρξη των εργασιών, υφίσταται αυτοτελής υποχρέ-
ωση Αναγγελίας και τήρησης αντιγράφου του εντύπου 
αυτής στον τόπο εκτέλεσης του έργου.

5. Για προγραμματισμένες οικοδομικές ή τεχνικές 
εργασίες, διάρκειας πέραν της μίας ημέρας, η κατά την 
προηγούμενη παράγραφο υποχρέωση δύναται να εκ-
πληρούται, από τον υπόχρεο Αναγγελίας της παρ. 1ii. 
του παρόντος άρθρου, άπαξ για το χρονικό διάστημα 
απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρό-
τερα χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση πριν 
από την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου 
προσωπικού.

6. Σε περίπτωση αλλαγών ή τροποποιήσεων που 
αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, ο υπόχρεος 
Αναγγελίας υποχρεούται να τροποποιεί την Αναγγελία 
ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και 
την ίδια ημέρα της μεταβολής ή της τροποποίησης και 
σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από το 
απασχολούμενο προσωπικό, αναγράφοντας στο πεδίο 
των παρατηρήσεων το λόγο της αλλαγής ή της τροπο-
ποίησης.

7. Εάν ο υπόχρεος Αναγγελίας απασχολεί το ίδιο προ-
σωπικό σε περισσότερα του ενός Έργα την ίδια ημέρα, 
υφίσταται υποχρέωση Αναγγελίας αυτού για κάθε έργο 
χωριστά.

8. Οι απασχολούμενοι στην κοπή, τέντωμα, μέτρημα, 
γύρισμα κ.α. του σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή 
οπλισμένου σκυροδέματος του έργου, εφόσον δεν είναι 
μόνιμο προσωπικό οικονομικής μονάδας (μάντρας), αλλά 
παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον υπόχρεο Αναγγελίας 
της παρ. 1ii. του παρόντος άρθρου, καταχωρίζονται από 
αυτόν στην Αναγγελία, έστω κι αν απασχολούνται για τις 
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εργασίες αυτές σε χώρους εκτός του έργου. Σε περίπτω-
ση που οι ανωτέρω απασχολούμενοι αποτελούν μόνιμο 
προσωπικό οικονομικής μονάδας (μάντρας) και απα-
σχολούνται στο έργο, εφαρμογή έχει η παράγραφος 8
του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 (Α΄286), όπως ισχύει.

9. Για τους απασχολούμενους σε μη οικοδομικές εργα-
σίες στο έργο (όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές κ.α.), 
εφόσον αυτοί είναι μόνιμο προσωπικό στεγασμένων επι-
χειρήσεων από τις οποίες και ασφαλίζονται, εφαρμογή 
έχει η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 
(Α΄286), όπως ισχύει.

10. Η εφαρμογή της παρούσης σε ό,τι αφορά την ευθύ-
νη του υπόχρεου Αναγγελίας, καθώς και την τήρηση και 
επίδειξη αντιγράφου του έντυπου αυτής, ανατίθεται στα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

11. Από την ισχύ της παρούσας, δεν απαιτείται υποβο-
λή Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού από τους υπό-
χρεους εργοδότες της παρ. 1ii. του παρόντος άρθρου.

 Άρθρο 2
Εξαιρέσεις και Διαδικασία 
Παρακολούθησης Απασχόλησης

1. Από την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας 
εξαιρούνται τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με 
αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το 
σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντι-
κειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαι-
τουμένων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομι-
κού έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού 
Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. α) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις τηρείται «Βιβλίο 
Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού 
στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου. β) Οι υπόχρεοι τήρησης του 
«Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσω-
πικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» 
υποχρεούνται να αναγγέλλουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το 
απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τε-
λευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοούνται:
α) Ως οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα: Κάθε 

οικοδομική ή άλλη εργοταξιακή κατασκευή ορισμένης 
χρονικής διάρκειας όπως εκσκαφή, ανέγερση, προσθή-
κη, μεταρρύθμιση, επισκευή ή κατεδάφιση κάθε φύσης 
κτισμάτων κ.λπ.

β) Ως υπόχρεος, για την προμήθεια και τήρηση του εν 
λόγω Βιβλίου στον τόπο εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, 
όπως ισχύει, είναι υπόχρεο:

i) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, ii) για 
την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 
(Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών.

4. Το κατά την παράγραφο 2 «Βιβλίο Ημερήσιων Δελ-
τίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οι-
κοδομικών και τεχνικών έργων» αποτελείται:

Α. Από ένα φύλλο στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του έργου και του υπόχρεου και ειδικότερα:

«Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προ-
σωπικού» του αριθμ. αδείας … οικοδομικού/τεχνικού 
έργου στην πόλη… οδός… αριθμ… για οικοδομικές 
εργασίες ειδικότητας… το οποίο έχει απογραφεί στο 
Υπ/μα ΕΦΚΑ… με ΑΜΟΕ...

Στοιχεία του Υπόχρεου Α. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Β. ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
Γ. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ:

i. Για φυσικά πρόσωπα:
Ονοματεπώνυμο:…, Όνομα Πατέρα:…, Δ/νση κα-

τοικίας:…, Α.Δ.Τ./εκδούσα αρχή:..., ΑΦΜ:…, ΔΟΥ:…, 
ΑΜΚΑ:…., Τηλέφωνο:…, Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρο-
μείου:…, Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) (εφόσον 
υπάρχει),

…Υπογραφή…
ii. Για επιχειρήσεις:
1. Επωνυμία επιχείρησης:…., Αριθμός Μητρώου Εργο-

δότη (ΑΜΕ):…, ΑΦΜ επιχείρησης:…., Δ/νση Έδρας της 
επιχείρησης:…, Τηλέφωνο:…, ΦΑΞ:…, Δ/νση Ηλεκτρο-
νικού Ταχυδρομείου:…

2. Στοιχεία Εργοδότη - Νόμιμου εκπροσώπου:
Ονοματεπώνυμο:…, Όνομα Πατέρα:…, ΑΦΜ:…, 

ΔΟΥ:…, Δ/νση κατοικίας:…, Τηλέφωνο:…, ΦΑΞ:…, 
Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.. Υπογραφή…

Β. Από τριάντα ένα (31) τουλάχιστον διπλά φύλλα που 
φέρουν τις ενδείξεις:

Οριζόντια
Ημερήσιο Δελτίο της (ημερομηνία)… Απασχολούμε-

νου Προσωπικού στο με αριθμ. αδείας… οικοδομικό/
τεχνικό έργο στην πόλη… οδός… αριθμ… για οικοδο-
μικές εργασίες ειδικότητας…. το οποίο έχει απογραφεί 
στο Υπ/μα ΕΦΚΑ... με ΑΜΟΕ…

Κάθετα
Αύξων αριθμός:.., Ονοματεπώνυμο απασχολού-

μενου:…, Όνομα πατέρα:…, ΑΦΜ:…, A.M.Κ.Α.:…, 
Α.Μ.Α.:…, Αριθμός άδειας εργασίας (εφόσον απαιτεί-
ται):…, Ημερομηνία πρόσληψης:…, Ειδικότητα:…, Μι-
κτό Ημερομίσθιο:…, Ώρες εργασίας (έναρξη -λήξη) στο 
έργο:…, Ημέρες Ανάπαυσης:…, Υπογραφή απασχολού-
μενου, Υπογραφή υπόχρεου, Παρατηρήσεις:….

Ο υπόχρεος συμπληρώνει όλες τις ενδείξεις, κάθε μέρα 
πριν την έναρξη απασχόλησης του προσωπικού. Τα φύλ-
λα αυτά υπογράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις από 
τους απασχολούμενους και από τον υπόχρεο. Για κάθε 
υπόχρεο και κάθε έργο τηρείται και από ένα Βιβλίο Ημε-
ρήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην 
εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων».

Το Βιβλίο τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με 
ευθύνη του υπόχρεου και τίθεται στη διάθεση των αρμό-
διων ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων όταν ζητείται. Το πρώτο από τα 
αντίτυπα αποκόπτεται κατά τον έλεγχο από τα όργανα 
που διενήργησαν αυτόν, το δε δεύτερο παραμένει στο 
στέλεχος και φυλάσσεται από τον υπόχρεο για πέντε έτη 
από το πέρας του έργου.

Εάν ο υπόχρεος τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων 
Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλε-
ση οικοδομικών και τεχνικών έργων» απασχολεί το ίδιο 
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προσωπικό σε περισσότερα του ενός έργα την ίδια ημέ-
ρα, το απασχολούμενο προσωπικό αναγράφεται με τα 
πλήρη στοιχεία στο βιβλίο της πρώτης οικοδομής ή του 
τεχνικού έργου, στα βιβλία δε των επόμενων οικοδομών 
ή τεχνικών έργων αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των 
απασχολούμενων με την ένδειξη ότι απασχολήθηκαν και 
στο με ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ… έργο Υπ/μα ΕΦΚΑ.

Οι απασχολούμενοι στην κοπή, τέντωμα, μέτρημα, γύ-
ρισμα κ.λπ. του σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή 
οπλισμένου σκυροδέματος του έργου, εφόσον δεν εί-
ναι μόνιμο προσωπικό οικονομικής μονάδας (μάντρας), 
αλλά παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον υπόχρεο για 
την τήρηση του παρόντος, καταχωρίζονται στα Ημερή-
σια Δελτία του έργου έστω και αν απασχολούνται για 
τις εργασίες αυτές σε χώρους εκτός του έργου. Σε πε-
ρίπτωση που οι ανωτέρω απασχολούμενοι αποτελούν 
μόνιμο προσωπικό οικονομικής μονάδας (μάντρας) και 
απασχολούνται στο έργο, εφαρμογή έχει η παράγραφος 
8 του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 (Α΄286), όπως ισχύει.

Για τους απασχολούμενους σε μη οικοδομικές εργα-
σίες στο έργο (όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές κ.α.), 
εφόσον αυτοί είναι μόνιμο προσωπικό στεγασμένων επι-
χειρήσεων από τις οποίες και ασφαλίζονται, εφαρμογή 
έχει η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 
(Α΄286), όπως ισχύει.

5. Δεν υποχρεούνται στην τήρηση του εν λόγω Βιβλί-
ου οι εργοδότες - ιδιοκτήτες, για μικροεπισκευές των 
κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών 
εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους 
των δυο εργαζομένων.

6. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε ό,τι αφορά 
την ευθύνη του υπόχρεου για την προμήθεια και τήρηση 
του εν λόγω Βιβλίου, ανατίθεται στα αρμόδια ελεγκτι-
κά όργανα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

7. Από την ισχύ της παρούσας, δεν απαιτείται υποβολή 
Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού από τους υπόχρε-
ους της παρ. 3β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Κυρώσεις

1. Η μη Αναγγελία των απασχολουμένων του άρθρου 
1 της παρούσας συνιστά ευθέως αποδεικνυόμενη παρά-
βαση και επιβάλλονται σε βάρος του υπόχρεου Αναγγε-
λίας της παρ. 1ii. του άρθρου 1, οι διοικητικές κυρώσεις 
του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4635/2019 (Α’167).

2. Σε κάθε υπόχρεο Αναγγελίας που δεν τηρεί στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου ή δεν επιδεικνύει, για οποιον-
δήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, οσάκις ζη-
τείται, το αντίγραφο του εντύπου της ως άνω Αναγγελίας 
για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού, επιβάλ-
λονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το 
άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), όπως ισχύει.

3. Σε κάθε υπόχρεο τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων 
Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλε-
ση οικοδομικών και τεχνικών έργων» που δεν τηρεί τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της πα-
ρούσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Άρθρο 4 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από 1 Δεκεμβρίου 
2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

I

    Αριθμ. 79104 (5)

Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομέ-

νων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 

2019, υπαλλήλων των Δήμου Ορεστιάδας και Δι-

δυμοτείχου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 

Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

2. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 81/8-7-2019 (ΦΕΚ 119 Α’) «Σύσταση, συγχώ-

νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων...» κ.λπ.
β) του π.δ. 83/9-7-2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»

γ) του π.δ. 84/17-7-2019 (ΦΕΚ 123 Α’) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών...» κ.λπ.

δ) Του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181/2017) «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών»

3. Το με αριθμ. 7835/23-4-2019 έγγραφο του Δήμου 
Ορεστιάδας με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ανώτατο 
όριο των εξήντα (60) ημερών, το οποίο έχει καθοριστεί 
με την αριθμ. 352.222/22-1-2019 (ΦΕΚ 256/Β΄/2019) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας- Θράκης, έχει εξαντληθεί για τρεις (3) υπαλ-
λήλους του κλάδου ΔΕ Οδηγών και ζητείται η υπέρβαση 
του κατά είκοσι (20) ημέρες.

4. Το υπ’ αριθμ. 9848/22-5-2019 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο 
συναινεί για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου μετακί-
νησης εκτός έδρας για τους ανωτέρω τρεις υπαλλήλους.

5. Το με αριθμ. 7750/22-4-2019 έγγραφο του Δήμου 
Ορεστιάδας με το οποίο βεβαιώνεται ότι η δαπάνη που 
προκαλείται από την παρούσα δεν υπερβαίνει τα χίλια 
διακόσια (1.200) ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από εγ-
γεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 20.6422 του προϋπο-
λογισμού έτους 2019 του Δήμου Ορεστιάδας.

6. Την ανάγκη μετακινήσεων εκτός έδρας με σκοπό 
τη μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου, από το Σταθμό 
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Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Βύσσας στο ΧΥΤΑ Κομο-
τηνής και στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης.

7. Το με αριθμ. 6047/20-6-2019 έγγραφο του Δήμου 
Διδυμοτείχου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ανώτατο 
όριο των εξήντα (60) ημερών, το οποίο έχει καθοριστεί με 
την αριθμ. 27202/22-1-2019 (ΦΕΚ 256/Β΄/2019) απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης έχει εξαντληθεί για δύο (2) υπαλλήλους 
του κλάδου ΔΕ Οδηγών και ζητείται η υπέρβασή του 
κατά είκοσι (20) ημέρες.

8. Την ανάγκη μετακινήσεων των ανωτέρω οδηγών 
εκτός έδρας με σκοπό τη μεταφορά απορριμμάτων από 
το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Διδυμοτείχου 
στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής.

9. Το με αριθμ. 13288/22-7-2019 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο 
συναινεί για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου μετακί-
νησης εκτός έδρας για τους ανωτέρω δύο υπαλλήλους.

10.  Το με αριθμ. 6045/20-6-2019 έγγραφο του Δήμου 
Διδυμοτείχου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η δαπάνη 
που προκαλείται από την παρούσα υπολογίζεται σε 
τετρακόσια (400) ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 20.6422.01 του προ-
ϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Διδυμοτείχου.

ΙΙ. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/62/3-10-2019 εισήγηση 
του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ.

12. Την αριθμ. 340/18-7-2019 (ΦΕΚ 3051/Β’/26-7-2019) 
κοινή απόφαση «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2019, κατά είκοσι 
(20) ημέρες για κάθε έναν από τους:

- Τσιπλάκη Αθανάσιο, Τσάκαλη Γεώργιο, Χουσίδη 
Θεόδωρο υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Οδηγών του Δήμου 
Ορεστιάδας.

- Παπαδόπουλο Ιωάννη και Χατζηγιάννογλου Φοιλο-
ποίμην, υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Οδηγών του Δήμου Δι-
δυμοτείχου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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*02041731411190008*

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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