
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την κά-
λυψη της δαπάνης που αφορά στην εκτέλεση της 
ευρωπαϊκής σύμβασης ΝΟ. SANTE/2020/C3/048 
για την προμήθεια ρεμντεσιβίρης στο πλαίσιο 
των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διά-
δοσης του κορωνοϊού.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/
ΔΤΑΕΥ/Τ ΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 
16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφασης 
περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του 
άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του 
ν. 4479/2017 (Α’ 94).

3 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και Εξαιρέσιμες καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το φυ-
λακτικό προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. του Λαογραφικού και 
Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης, για 
το οικονομικό έτος 2022 (β’ εξάμηνο).

4 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος της ΕΠΑ.Σ. 
Μαθητείας Κομοτηνής στις Σάπες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Β1.α/οικ. 49125 (1)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογι-

σμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την κά-

λυψη της δαπάνης που αφορά στην εκτέλεση της 

ευρωπαϊκής σύμβασης ΝΟ. SANTE/2020/C3/048 

για την προμήθεια ρεμντεσιβίρης στο πλαίσιο 

των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της δι-

άδοσης του κορωνοϊού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων τρίτου και πέμπτου της από 25.02.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 
κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

β. Του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»  
(Α’ 133).

δ. Του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249).

ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,  
(Α’ 98).

στ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

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

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

θ. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ι. Tου π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το υπ’ αρ. 18691/04.03.2022 έγγραφο του ΙΦΕΤ ΑΕ.
4. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης προμήθειας Ρε-

μντεσιβίρης σε εκτέλεση της ευρωπαϊκής σύμβασης Νο 
SANTE/2020/C3/048, της οποίας την εκτέλεση έχει ανα-
λάβει ο ΙΦΕΤ ΑΕ. από τον Οκτώβριο του 2020.

5. Την υπό στοιχεία Γ.Π. B1α/οικ 16941/22.03.2022 
εισήγηση της περ. (ε), της παρ. 5, του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

6. Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος 
της οποίας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των σαράντα έξι 
εκατομμυρίων ευρώ (46.000.000,00€) η οποία θα αντι-
μετωπισθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με 
την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023- 711-0000000 (Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, απο-
φασίζουμε:
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Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη της δαπά-
νης προμήθειας Ρεμντεσιβίρης σε εκτέλεση της ευρω-
παϊκής σύμβασης Νο SANTE/2020/C3/048, της οποίας 
την εκτέλεση έχει αναλάβει ο ΙΦΕΤ ΑΕ από τον Οκτώβριο 
του 2020, μέχρι του ποσού των σαράντα εκατομμυρίων 
ευρώ (40.000.000,00€) από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Με το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης θα χρηματοδοτηθεί το Ινστιτούτο Φαρμακευ-
τικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ ΑΕ) για τους 
λόγους που αναφέρονται στο υπό στοιχείο (4) του 
προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

Ι

   Αριθμ. οικ. 408808 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/

ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 

16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργικής απόφα-

σης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής 

του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνι-

κός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες δι-

ατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το 

άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 «Σύσταση Γενικών 

Γραμματειών» περ. iv, παρ. 2ε «Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού» (Α’ 137),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

γ) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

δ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ε) 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),

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

ζ) της υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

η) της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 
29-7-2019 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099),

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ι) Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

κ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

λ) της υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),

2. Την παρ. 6 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερα-
σιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 121),

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/ 
21902/2725/603/4-10-2017 (Β’ 3568) κοινή υπουργική 
απόφαση περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμο-
γής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός 
και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 
(Α’  121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του 
ν.  4479/2017 (Α’  94), καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/ 
31-8-2018 (Β’  3727),ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/ 
583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’  5207), ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/ 15961/2214/446/ 
29-8-2019 (Β’  3358), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑ-
ΑΕ/448617/ 14219/1815/274/20-8-2020 (Β’ 3473) και 
οικ.405371/ 27-8-2021 (Β’ 3993) τροποποιήσεις αυτής.

4. Την υπ’ αρ. 343069/15-7-2022 βεβαίωση της Γ. Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

5. Το εσωτερικό άρθρο 5 του άρθρου πρώτου του 
ν. 4901/2022 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφά-
λειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς 
αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα» (Α’ 44).
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6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία του άρθρου 2 της 
υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/ 
23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής υπουργι-
κής απόφασης έως 31-8-2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/ 734/ 
16-11-2018 (Β’ 5207) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Προστασίας
Υπουργός Οικονομικών του Πολίτη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Αναπληρωτής
Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργός Εσωτερικών
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 1304 (3)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και Εξαιρέσιμες καθ’ υπέρβαση της εβδο-

μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το φυλα-

κτικό προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. του Λαογραφικού και 

Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης, 

για το οικονομικό έτος 2022 (β’ εξάμηνο).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της παρ. Γ3 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 διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

2. του ν.δ. 406/1970 «Περί ιδρύσεως του Λαογραφικού 
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας» (Α’ 9),

3. του π.δ. 346/1993 «Μετονομασία του Λαογραφικού 
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας σε Λαογραφικό 
και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας -Θράκης» (Α’ 146),

4. του π.δ. 1117/1977 «Περί κυρώσεως κανονισμού 
οργανώσεως και λειτουργίας του Λαογραφικού και Εθνο-
λογικού Μουσείου Μακεδονίας»(Α 361),

5. της παρ. 25 του άρθρου 19 του ν. 2947/2001(Α’ 228) 
για την υπαγωγή του ΛΕΜΜ-Θ στην εποπτεία του ΥΠΠΟ,

6. την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2819/2000 «Ίδρυση 
Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.” προστασία Ολυ-
μπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 84), δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση 
του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλ-
λογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται από 

το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται 
σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά 
κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες,

7. Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοι-
νής υπουργικής απόφασης “Ρύθμιση θεμάτων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού”, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του 
ν. 1881/1990 (Α’ 42) και συμπληρώθηκε από τα εδάφια γ - δ 
της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 “Θεσμοί, μέτρα 
και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης” (Α’ 271),

8. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114),

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

10. την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.50/6644/ 
05.07.2022 εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 για την κίνηση των δια-
δικασιών πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων, εκ των οποί-
ων ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Λογιστικής 
και τρία (3) άτομα κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Φύλαξης- 
Πληροφόρησης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ (8) μηνών,

11. το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους έως 3.000 € (συμπεριλαμβανομέ-
νων των εργοδοτικών εισφορών), για την οποία υπάρχει 
πίστωση και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΛΕΜΜ-Θ, 
για το β’ εξάμηνο 2022,

12. την απόφαση του Δ.Σ. του ΛΕΜΜ-Θ της 928/
27-07-2022 συνεδρίασής του, σύμφωνα με την οποία 
λόγω της φύσης των σκοπών που καλείται να υπηρετήσει 
το προσωπικό ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης, κρίνεται 
απαραίτητη η απασχόληση κατά τις Κυριακές και Εξαι-
ρέσιμες ημέρες, τριών (3) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. κλάδου ΔΕ 
Φύλαξης - Πληροφόρησης για τη λειτουργία των εκθέ-
σεων του Μουσείου, αποφασίζουμε:

Καθορίζει, κατ’ εφαρμογή την παρ. Γ3 του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176) έως 
48 ώρες ανά υπάλληλο κατά μήνα την απασχόληση κατά 
τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες, καθ’ υπέρβαση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για τρείς (3) υπαλλή-
λους Ι.Δ.Ο.Χ. του ΛΕΜΜ-Θ κατηγορίας και ειδικότητας: 
ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης.
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Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίσταται η Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης του ΛΕΜΜ-Θ.

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της και 
μέχρι 31/12/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 18 Αυγούστου 2022

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

Ι

   Αριθμ. 742707/29.08.2022 (4)
Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος της ΕΠΑ.Σ. 

Μαθητείας Κομοτηνής στις Σάπες. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 4921/2022 (Α’ 75). 
2. Το άρθρο 64 του ν. 3996/2011 (Β’ 170). 
3. Το άρθρο 12 του ν. 3144/2003 (Α’ 111).
4. Την υπ’ αρ. 24026/2022 απόφαση του Υπουργού Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Έγκριση απόφασης 
παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του 
Οργανισμού” (Β’ 1143).

5. Το π.δ. 11/2022 (Α’ 25).
6. Την υπ’ αρ. 79304/1984 υπουργική απόφαση “Ίδρυ-

ση Κέντρων Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Κομο-
τηνής και Αλεξανδρούπολης” (Β’ 323).

7. Τον ν. 4763/2020 (Α’ 254).
8. Το άρθρο 20 του ν. 2639/1998 (Α’ 205).
9. Την υπ’ αρ. 49718/13.7.2021 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων “Μετατροπή των Επαγ-
γελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254)”.

10. Την υπ’ αρ. 3863/12.07.2022 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

11. Την υπ’ αρ. 39/2022 (ΑΔΑ:6X2ΞΩΛΧ-8Σ3) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-
ΣΑΠΩΝ.

12. Το υπ’ αρ. 98/27.07.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας 
της Δ.ΥΠ.Α.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

14. Την ανάγκη ποιοτικότερων παροχών από την Δη-
μόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προς τους πολίτες, απο-
φασίζουμε:

Την έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος της ΕΠΑ.Σ 
Μαθητείας Κομοτηνής στις Σάπες από το σχολικό έτος 
2022-2023.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ισχύει 
από την δημοσίευσή της στην Eφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Διοικητής

ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046023108220004*


