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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 123694/K1
(1)
Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008

(ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και αντικαταστά−
θηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ7 της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και
τo άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).
2. Το άρθρο 10 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 9 του 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανω−
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 159 Α΄) και ισχύει.
3. Την υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
4. Τo άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).
5. Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4132/2013
(ΦΕΚ 59 Α΄) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄)
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο−
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί−
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ−
σώπων και ΝΠΔΔ.».
7. Την με αριθμ. 10131/ΙΑ/18−11−2012 (ΦΕΚ 3057 Β΄) από−
φαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ−
γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ−
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.».
8. Την με αριθμ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 (ΦΕΚ 756 Β΄) από−
φαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουρ−
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ του Ν. 4093/2012».
9. Το άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 4218/10−12−2013 (ΦΕΚ 268/Α΄).
10. Το άρθρο 11 του Ν. 4229/10−1−2014 (ΦΕΚ 8/Α΄).
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11. Την με από 27−3−2015 με αριθμ. πρωτ. 52297/31−3−2015
αίτηση του Χριστοδούλου Οδυσσέα, ο οποίος εκπρο−
σωπεί την «Intercollege Global Training Greece LTD» με
τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά, σχετικά με τη
χορήγηση άδειας Κολλεγίου.
12. Tην Διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Ορ−
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως διατυπώθηκε στη
με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/49154/19−6−2015 απόφασή του, της
με αριθμ. 173/18−6−2015 συνεδρίασης αυτού.
13. Την ανάγκη χορήγησης άδειας Κολλεγίου.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια Kολλεγίου, στην εταιρεία «Inter−
college Global Training Greece LTD», με τον διακριτικό
τίτλο «Globaltraining College» και έδρα του το Νέο Ψυ−
χικό Αττικής, επί της οδού Μεσογείων στον αριθμό 265,
Τ.Κ. 15451, δυναμικότητας 161 ατόμων.
Η Δομή περιλαμβάνει:
1. Δύο (2) αίθουσες Διδασκαλίας, δυναμικότητας 54
ατόμων εκάστη, όροφος 0, με προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ,
2. Μία (1) αίθουσα Πληροφορικής, δυναμικότητας 53
ατόμων, όροφος 0, με προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ,
3. Ένα (1) Εργαστήριο δυναμικότητας 20 ατόμων, όρο−
φος 0, με προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Θ3 της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και
στο άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).
Τα προγράμματα σπουδών και η κτιριολογική υποδο−
μή του Κολλεγίου προσαρτώνται στην παρούσα άδεια
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την
αδειοδότησή του υπηρεσίας.
Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. 123367/Κ1
(2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο I.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ,
ως προς την προσθήκη νέας δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21−9−2010)
«Ανάπτυξη της Δια 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 Δημοσιονομικής

Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», άρθρο 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΄/25−1−2013).
5. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12−12−2012)
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο−
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί−
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθη−
σης 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 εκπαίδευ−
σης».
7. Την με αριθμ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/18−11−2012)
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιω−
τικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».
8. Την 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
Άρθρου του Ν. 4093/2012».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10−1−2014)
«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. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29−8−20124) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
11. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», άρθρο 4.
12. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την με αριθμ. 45834/Γ2/2015 (ΦΕΚ 197/ΥΟΔΔ/
31−3−2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτι−
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
14. Την με αριθμ. 79380/Κ1/19−5−2015 αίτηση της ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑΣ ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. με
τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με τρο−
ποποίηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).
15. Την θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ−
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σανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στη με
αριθμ. πρωτ. ΔΑ/54085/16−7−2015 απόφασή του, της με
αρ. 179/15−7−2015 συνεδρίασης.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 94539/ΙΑ/15−7−2013
(ΦΕΚ Β/1788/24−7−2013) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ» της εταιρείας: ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την ΑΘΗΝΑ.
Η τροποποίηση αδείας συνίσταται στην έγκριση προ−
σθήκης νέας δομής στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ, επί της οδού Θεοτοκοπούλου και Κορωναίου
1, ΤΚ 71202 συνολικής δυναμικότητας 245 ατόμων.
Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.), καθώς και τα έγγραφα θετικής δια−
τύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή
των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστι−
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) προσαρτώ−
νται στην παρούσα τροποποίηση αδείας, της οποίας
αποτελούν οργανικό τμήμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2015
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
F
Aριθμ. οικ.31473/1522
(3)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά−
πτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη
χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος
«Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από
1−10−2014 − 31−12−2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α΄
58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄
115) «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως τρο−
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4277/2014 (Α΄
156).
4. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄
98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα.
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
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8. Τις διατάξεις του Π.δ. 54/2015 (Α΄ 83) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
9. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) «Κα−
νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει−
τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».
10. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
αριθμ. οικ.32592/2328/24−10−2014 (Β΄ 2945) για τον «Προσ−
διορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προγράμμα−
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από
1−10−2014 − 31−12−2015».
11. Την αριθμ. Υ59/20−2−2015 (Β΄ 256) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».
12. Τις διατάξεις των αριθμ. οικ.366/19/16−1−2015 (Β΄
95) και 2645/138/6−4−2015 (Β΄ 668) κοινών υπουργικών
αποφάσεων “Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α)
για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα−
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από
1−10−2014 − 31−12−2015’’.
13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 33η/
2−7−2015 συνεδρίασή της.
14. Το αριθμ. 7/3−6−2015 πρακτικό της Επιτροπής
Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Εσωτερικών − ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της Ελληνικής
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
(Ε.Ε.Τ.Α.Α).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη
ύψους δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
του Α.Κ.Α.ΓΕ. / Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2015.
16. Την αριθμ. οικ.31472/1521/9−7−2015 εισήγηση της
προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
17. Την με αριθμ. Φ.3/1/οικ.1910/88/16−1−2015 απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 2499/β «Πρόγραμμα
Βοήθεια στο σπίτι» (ΑΔΑ: ΩΠΖΔΛ−Β1Θ).
18. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β «Πρό−
γραμμα Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων που
έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2015−2018. Διευκρινίζεται ότι
το όριο της δαπάνης για το έτος 2015 έχει τεθεί 35 εκ.
ευρώ, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των δέκα εκα−
τομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (10.500.000,00 €)
από το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυ−
ξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη
του κόστους της Γ΄ δόσης που αφορά στο 30% του εκτι−
μώμενου συνολικού ποσού των 35.000.000,00 ευρώ για
τις υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περί−
οδο από 1−10−2014 έως 31−12−2015 στους συνταξιούχους
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γί−
νει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην
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Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου
Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) – Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση
επιταγής , σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ Β΄/2371/2012).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
(4)
Xορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικής Λειτουργού στην Χαρίση Γεωργία του Απο−
στόλου.
Με την αριθμ. 89075/1401/23−7−2015 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.δ. 4018/1959
(Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.δ. 23/1992 (Α΄ 6), του
Π.δ. 93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43),
του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α΄
87) και τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 όπως τροποποιήθη−
κε από το άρθρο 4 παρ. 16 του Ν. 4038/2012, χορηγείται
στην Χαρίση Γεωργία του Αποστόλου, κάτοικος Δισπη−
λιού Καστοριάς, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοι−
νωνικής Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της
στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 346293(2213)
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας − απασχόλησης
(απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών
και Κυριακών) με αμοιβή, για έξι (6) υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου
του έτους 2015.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 του Ν. 3852/2010
“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2. Τις διατάξεις του άρθ. 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του
Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης”.
3. Τις διατάξεις του άρθ. 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015”.
4. Τις διατάξεις του άρθ. 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85
Α΄) “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση,

και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση οδη−
γίας 2009/50/ΕΚ”.
5. Το Π.δ. 133/2010 “Οργανισμός της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226 Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 1064/7−1−2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης “Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας”.
7. Την υπ’ αριθμ. 3/37190/0026/21−6−2001 απόφαση του
Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 915 Γ΄) περί καθορισμού και δι−
καιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή,
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο
του Υπ. Οικονομικών.
9. Την αριθμ. οικ. 461114(9980)/18−11−2014 (ΦΕΚ 3129/
Β΄/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε−
δονίας “Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφά−
σεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμμα−
τέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας”.
10. Το με αριθμ. Γ.Ε.Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 113/13−5−2015 έγγραφο
του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ. του αιτήματος
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πιερίας για υπερω−
ριακή απασχόληση έξι (6) υπαλλήλων της.
11. Την με αριθμ. 38819/29−5−2015 (ΦΕΚ 1084 Β΄) απόφα−
ση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης με θέμα
“Καθιέρωση του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση,
καθώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας”.
12. Την Α/Α 2606/2015 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
με αριθμ. πρωτ. 305995(3042)/3−7−2015 (ΑΔΑ:ΨΠΛΒ7ΛΛ−
ΝΔΛ) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης
συνολικού ύψους δύο χιλιάδων(2.000) ευρώ από τον προ−
ϋπολογισμό της Π.Ε. Πιερίας (ΚΑΕ 02.10.04.721.0511.01)
για τους μήνες Ιούλιο − Αύγουστο − Σεπτέμβριο του
οικονομικού έτους 2015 (Αριθμός Βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. 312).
13. Την Α/Α 2611/2015 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
με αριθμ. πρωτ. 305988(3041)/3−7−2015 (ΑΔΑ:ΩΛ0Σ7ΛΛ−
3Ε2) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης
συνολικού ύψους χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650)
ευρώ από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πιερίας (ΚΑΕ
02.10.04.721.0512.01) για τους μήνες Ιούλιο − Αύγουστο −
Σεπτέμβριο του οικονομικού έτους 2015 (Αριθμός Βε−
βαίωσης Υ.Δ.Ε. 311).
14. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερί−
ας λόγω των δειγματοληπτικών ελέγχων και αυτοψιών
σε: μεταποιητικές επιχειρήσεις για την έκδοση αδειών
εγκατάστασης και λειτουργίας, αποθήκες πετρελαίου
θέρμανσης, εγκαταστάσεις εμφιάλωσης υγραερίου, εγκα−
ταστάσεις θέρμανσης ψύξης χώρων μέσω της αβαθούς
γεωθερμίας, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια κ.λπ.,
μετά από καταγγελίες πολιτών για οχλήσεις από τη
λειτουργία τους, αποθήκες επικινδύνων ουσιών. Επίσης
λόγω αγορανομικών ελέγχων (Ν. 4177/2013 και Α2−718/2014
υπουργική απόφαση) σε περιόδους αιχμής, ελέγχων σε
λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο, εμποροπανηγύρεις,
καταστήματα εστίασης και αναψυχής, κυλικεία θεάτρων
και κινηματογράφων, τουριστικές και παραθεριστικές
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περιοχές όπου αναπτύσσονται ποικίλες εμπορικές δρα−
στηριότητες, οδικούς άξονες όπου λειτουργούν πρατήρια
υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα για έλεγχο διανομής πε−
τρελαίου θέρμανσης, αποθήκες επικίνδυνων ουσιών και
μονάδων κατεργασίας αποβλήτων και λόγω των περιο−
δικών ελέγχων μέτρων και σταθμών και δειγματοληψιών
αλκοολούχων ποτών από τα κέντρα διασκέδασης.
15. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη−
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
16. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης εκτιμάται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακο−
σίων πενήντα (3.650) ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από
πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
της Π.Κ.Μ., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες των ερ−
γάσιμων ημερών καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες,
τις εξαιρέσιμες ημέρες, και Κυριακές, έξι (6) υπαλλήλων
του προσωπικού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονι−
κό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 30 Σεπτεμβρίου
του 2015.
Ορίζουμε ότι:
α) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ’ ανώ−
τερο όριο, είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.
β) Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας θα εκδο−
θεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής
απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος ο βαθμός και
το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της
υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο της απασχόλη−
σης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για
τον καθένα, κατά μήνα.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε−
ρωριακά παρασχεθέν έργο.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κατερίνη, 4 Αυγούστου 2015
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F
Aριθμ. απόφ. 1470
(6)
Προσθήκη Τμημάτων Σπουδών Ωδείου με την επωνυ−
μία «ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ − ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ. I τομέας στ στοιχείο 28 Ν. 3463/
2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94
του Ν. 3852/2010.
β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
γ. την παρ. I του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010.
δ. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−
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μάτων αφορούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α΄/1976).
ε. Τις διατάξεις του Β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966).
στ. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΤ/οικ.
38573/1216/31−3−2011 (ΦΕΚ 693/29−4−2011 τεύχος Β΄).
ζ. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
η. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 υπουργι−
κή απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004).
θ. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7−2−1994 απόφαση
«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ−
παιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β΄/23−2−1994).
ι. Την υπ’ αριθμ. 12245/27−3−2015 αίτηση της εταιρείας
«ΜΗΛΑΡΑΚΗ Α. – ΣΤΑΝΚΙΔΟΥ Χ. Ο.Ε.» για την προσθήκη
τμημάτων σπουδών.
ια. Την υπ’ αριθμ. 1656/2014 απόφαση Δημάρχου «περί
ορισμού Αντιδημάρχου», αποφασίζουμε:
Α. Την προσθήκη στο ωδείο με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ
ΩΔΕΙΟ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ» που βρίσκεται στην οδό
Μιχ. Βόγδου 6 των εξής σχολών και τμημάτων σπουδών:
1. Τμήμα Αντίστηξης και Φυγής
2. Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής
3. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: α) Μονωδίας και β)
Μελοδραματικής
4. Τμήμα Σαξόφωνου
Στο ωδείο λειτουργούν μέχρι σήμερα οι εξής σχολές
και τμήματα σπουδών:
I. Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών με τμήματα: α) ωδικής
β) ενοργάνωσης και γ) αρμονίας
II. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: α) πλή−
κτρων β) εγχόρδων γ) πνευστών δ) κρουστών οργάνων
και ε) κλασσικής κιθάρας
Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 27 Ιουλίου 2015
Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στο ΦΕΚ 1589/29−7−2015 (τ.Β΄) που δημοσιεύθηκε η με
αριθμ. πρωτ. 116883/Δ2/21−7−2015 υπουργική απόφαση
με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων
μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής
στο Γενικό Λύκειο» γίνεται η παρακάτω διόρθωση:
στη σελίδα 19352 α στήλη στη περίπτωση Γ η παρ. 2
αντικαθίσταται:
το εσφαλμένο: «Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημά−
των επιλογής στο Γενικό Λύκειο ισχύουν τα εξής»
στο ορθό: «Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων
επιλογής καθώς και των γνωστικών αντικειμένων του
μαθήματος επιλογής «Καλλιτεχνική Παιδεία» στο Γενικό
Λύκειο ισχύουν τα εξής».
(Από το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας
και Θρησκευμάτων)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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