
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. – Λογαριασμός 
απο δοχών ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών» στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.

2 Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 
υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γε-
νικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3 Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών για την 
πραγματοποίηση δαπανών αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην 167874/Ν1/29-10-2019 
απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4085/Β΄/
08.11.2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/84065/ΔΛΤΠ (1)
   Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. –Λογαριασμός 

αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών» στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνη-

σής του. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄143) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της αριθμ. 2/37345/0004/04.06.2010 υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 784) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
αρ. 2/49931/0004/27.07.2010 (Β΄ 1135) και αριθμ. ΕΑΠ-
2004980ΕΞ2018/05.11.2018 (Β΄ 4936) όμοιες.

γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

2. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

3. Την αριθμ. 2/57873/24.08.2010 εγκύκλιο του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με τις αριθμ. 2000285ΕΞ2010/19.11.2010 και ΕΑΠ-
2005980ΕΞ2018/16.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354) όμοιες.

4. Την ανάγκη πληρωμής, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πλη-
ρωμής (ΕΑΠ), των αμοιβών προσωπικού, που βαρύνουν 
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Την με αριθμ. 81943/19.11.2019 αιτιολογημένη πρό-
ταση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος – 
Κεντρικό κατάστημα στην ομάδα 242/4 «Λογαριασμοί 
αποδοχών ΠΔΕ μέσω ΕΑΠ», Νο 23/2424211658, με τίτλο 
«ΕΔ – Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Εσω-
τερικών» και ΙΒΑΝ: GR9401000230000002424211658.

2. Τον καθορισμό της κίνησης του λογαριασμού ως 
ακολούθως:

α) Πιστώνεται:
• Μέσω ηλεκτρονικής εντολής του συστήματος πλη-

ρωμών “e-pde”, με το συνολικό ποσό της αναλυτικής 
ηλεκτρονικής κατάστασης αποδοχών, η οποία θα μετα-
φορτωθεί στην εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής 
(αρχείο xml της ΕΑΠ).

• Από τα Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (ΔΙΑΣ ΑΕ) με το 
ποσό των απορρίψεων των πληρωμών. 

β) Χρεώνεται:
• Από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, με την πληρωμή του συνολικού 

ποσού της αναλυτικής ηλεκτρονικής κατάστασης απο-
δοχών και τη μεταφορά του στους ατομικούς λογαρια-
σμούς των δικαιούχων και στους λογαριασμούς των 
φορέων υπέρ των οποίων παρακρατούνται ποσά.

• Από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΠ, με την 
απόδοση του ποσού των απορρίψεων στους ατομικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων.

• Με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΛΚ, κατό-
πιν αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εσωτερικών, 
για τη μεταφορά τυχόν αδιάθετων υπολοίπων στον 
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λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου «Λογαριασμός 
αδιάθετων υπολοίπων φυσικών προσώπων» με IBAN: 
GR5901000233100200000020003.

3. Την αποστολή από την Τράπεζα της Ελλάδος, των 
αντιγράφων κίνησης του λογαριασμού, στη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΛΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 123476 (2)
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 

υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γε-

νικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 13 και της παρ. 9 του άρθρου 116 του 

ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 174 του ν. 4635/2019 «Επεν-
δύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167) και ισχύει,

β. του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύει,

γ. του άρθρ. 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131), όπως ισχύει,

δ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως ισχύει,

ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

στ. του 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),

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

η. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

θ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 48/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β΄ 3100).

3. Την αριθμ. 80327/01.08.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 511).

4. Τα αριθμ. 110765/31.10.2019 και 119270/20.11.2019 
έγγραφα.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με-
ταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή 
Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού», κατά λόγο 
αρμοδιότητας: Αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα αρμοδι-
ότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
και της ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις και αφορούν τους εποπτευόμενους φο-
ρείς, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και αποκεντρωμένες δημόσιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
που αποτελούν αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας, ως εξής:

1. Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών προς όλες 
τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, καθώς και προς 
δημόσιους φορείς που εποπτεύονται από αυτή, για την 
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τον προγραμματι-
σμό και τον συντονισμό της δράσης τους με σκοπό την 
αποτελεσματική υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής 
και την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους.

2. Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας περισ-
σοτέρων Διευθύνσεων.

3. Αναπομπή υποθέσεων για επανεξέταση από τη Δι-
οίκηση ή τα αρμόδια συλλογικά όργανα.

4. Σύσταση - Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, πλην 
του διορισμού μελών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευ-
νας και Καινοτομίας και των Τομεακών Επιστημονικών 
Συμβουλίων, των μελών Διοικητικών και Επιστημονικών 
Συμβουλίων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, επο-
πτευομένων από την ΓΓΕΤ, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
της ΓΓΕΤ και της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της ΓΓΕΤ.

5. Ορισμός εκπροσώπων / εμπειρογνωμόνων στις Επι-
τροπές των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των λοιπών Διεθνών Οργανισμών.

6. Αποφάσεις έγκρισης μετακινήσεων στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό υπαλλήλων της ΓΓΕΤ με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας εκπροσώπων εμπειρογνωμόνων, αξιολο-
γητών, πιστοποιητών και μελών συλλογικών οργάνων, στο 
πλαίσιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμ-
μάτων και ευρωπαϊκών και διεθνών εκπροσωπήσεων, 
καθώς και κάθε είδους υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΕΤ.

7. Έκδοση Προκηρύξεων και Οδηγών Εφαρμογής δρά-
σεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 
της ΓΓΕΤ.

8. Αποφάσεις ορισμού εμπειρογνωμόνων και αξιο-
λογητών, σύσταση και συγκρότηση των σχετικών επι-
τροπών.
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9. Αποφάσεις ορισμού οργάνων επιτόπιων ή διοικη-
τικών επαληθεύσεων. Έγγραφα έγκρισης ετήσιου προ-
γραμματισμού επιτόπιων επαληθεύσεων και αναθεώ-
ρησής του.

10. Αποφάσεις έγκρισης διαδικασίας αξιολόγησης και 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων που υποβάλ-
λονται στο πλαίσιο των δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ.

11. Προσκλήσεις και έγκριση εγγραφής σε μητρώο 
φυσικών και νομικών προσώπων για προμήθεια αγαθών 
και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας.

12. Πιστοποιήσεις και αποφάσεις αποδοχής αποτε-
λεσμάτων ερευνητικών, τεχνολογικών και λοιπών έρ-
γων και υποέργων που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ 
ΕΤΑΚ.

13. Έγκριση εκθέσεων διοικητικής και επιτόπιας επα-
λήθευσης δαπάνης σε περίπτωση που προτείνεται δημο-
σιονομική διόρθωση ή ανάκτηση των ποσών που έχουν 
καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως.

14. Διαπιστωτικές πράξεις για το μέρος που κριθούν 
αβάσιμες τυχόν αντιρρήσεις επί της έκθεσης επαλήθευ-
σης/επιθεώρησης που προτείνει δημοσιονομική διόρ-
θωση.

15. Υπογραφή επίσημων Πρωτοκόλλων πρακτικών 
Διμερών, Πολυμερών και Περιφερειακών Ε και Τ Συνερ-
γασιών ή τυχόν ενδιαμέσων Πρωτοκόλλων, καθώς και 
ορισμός του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διεθνούς 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας να υπο-
γράφει τα Πρωτόκολλα αυτά καθώς και του αρμοδίου 
Προϊσταμένου του Τμήματος Διμερών Συνεργασιών να 
υπογράφει τυχόν Πρωτόκολλα. Υπογραφή Μνημονίων 
Διμερούς και Πολυμερούς Ε και Τ Συνεργασίας.

16. Διοικητικές πράξεις που αφορούν σε συμβατικές 
υποχρεώσεις της ΓΓΕΤ για την ένταξη της σε Ευρωπαϊκά 
προγράμματα και την υλοποίηση αυτών.

17. Ερωτήματα προς το γραφείο Νομικού Συμβούλου 
του Κράτους.

18. Παραπομπή θεμάτων στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευ-
νας και Καινοτομίας και τα Τομεακά Επιστημονικά Συμ-
βούλια.

19. Διάθεση - παραχώρηση οργάνων και λοιπού εξο-
πλισμού από ερευνητικούς φορείς σε άλλους φορείς του 
δημοσίου.

20. Καθορισμός των κριτηρίων της αξιολόγησης των 
εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων.

21. Κανονικές άδειες, άδειες για την παρακολούθηση 
της σχολικής επίδοσης των τέκνων Προϊσταμένων Διευ-
θύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΕΤ, του Προϊσταμένου του 
Ειδικού Λογαριασμού.

22. Αποφάσεις έγκρισης υποδοχής ερευνητικού προ-
σωπικού σε ιδιωτικούς φορείς βάσει της παρ. 4 του άρ-
θρου 59 του ν. 4251/2014 (Α΄ 85).

23. Έκδοση βεβαιώσεων για το χαρακτηρισμό προ-
ϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας ως καινοτόμου για 
ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο άρθρο 47 του 
ν. 4399/2016.

Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΑΣ   

Ι  

 Αριθμ. 84783 (3)
Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών για την 

πραγματοποίηση δαπανών αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,
β) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

δ) του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α΄ 139),

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (A΄ 98),

στ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 174 του 
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις»,

ζ) του 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),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Τη αριθμ. 1240 οικ./02-02-2017 (ΦΕΚ Β΄ 347) υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών».

3. Το αριθμ. 2/1367/0026/9-1-2017 έγγραφο του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Ορισμός Δευ-
τερεύοντος Διατάκτη».

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την ανάγκη για μεταβίβαση, με επιτροπικά εντάλ-
ματα, πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως Δευτερεύοντες Διατάκτες για την πραγ-
ματοποίηση δαπανών αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, τους Προϊστάμενους των Γραμματειών των 
Πρωτοδικείων (Πολιτικών και Διοικητικών) της Χώρας, 
για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειάς τους, συμπεριλαμβα-
νομένων και των Εφετείων (Πολιτικών και Διοικητικών), 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ50216 Τεύχος B’ 4452/04.12.2019

των Εισαγγελιών Εφετών, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών, 
των Πταισματοδικείων, των Ειρηνοδικείων, των Έμμι-
σθων Υποθηκοφυλακείων, των Υπηρεσιών Επιμελητών 
Ανηλίκων, των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρω-
γής και των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.

Με την παρούσα καταργείται η αριθμ. 1240οικ./
02-02-2017 (ΦΕΚ 347/Β΄/08-02-2017) όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)

 Στην 167874/Ν1/29-10-2019 απόφαση της Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4085/Β΄/08.11.2019, στη σελίδα 46844, στην α΄ στή-
λη, ο αριθμός πρωτοκόλλου, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο:
«Αριθμ. 67874/Ν1»,
στο ορθό:
«Αριθμ. 167874/Ν1» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044520412190004*
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