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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Ιουνίου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προσθήκη προσωνυμίας σε σχολική μονάδα
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 225020/31.03.2003
(Β’ 492) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/1927
της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2021 (L 393).

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 886/09.02.2022 απόφασης του Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στην υπό στοιχεία Κ5/63547/27-05-2022
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β’ 2662).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.10/67125/Δ1
(1)
Προσθήκη προσωνυμίας σε σχολική μονάδα
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το κεφ. Β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2817/2000
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄78).
2. Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση

Αρ. Φύλλου 2910

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄118).
3. Το άρθρο 1 του π.δ. 79/2017 «Επωνυμία σχολείων»
(Α΄109).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
9. Το υπ’ αρ. 8674/17-05-2022 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής.
10. Την υπό στοιχεία Φ.19.1/4502/13-05-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’
Αθήνας.
11. Την υπ’ αρ. 40/2022 απόφαση του Συμβουλίου του
Δήμου Παπάγου (ΑΔΑ:6ΑΓ7ΩΞ1-ΛΤ0).
12. Το από 13-04-2022 πρακτικό του Σχολικού Συμβουλίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου.
13. Την υπ’ αρ. 14/20-01-2022 πράξη του Συλλόγου
Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/249/63130/Β1/
27-05-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος
2021-2022 και εφεξής στη σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου προστίθεται η προσωνυμία «Αλέκος Φασιανός».
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Μαΐου 2022
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. 1287/150810
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 225020/31.03.2003
(Β’ 492) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ)
2021/1927 της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου
2021 (L 393).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών» (Α’ 164), όπως η παρ. 4 προστέθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2325/1995 (Α’ 153).
β) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου
και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ ’ 133).
2. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ.
225020/17.06.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά» (Β’ 492), σε συμμόρφωση προς την
εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/1927 της Επιτροπής της

Τεύχος B’ 2910/08.06.2022

5ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά τις απαιτήσεις για σπόρους προς σπορά
υβριδίων σίτου που παράγονται με κυτταροπλασματική
αρρενοστειρότητα (L 393).
Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 225020/31.03.2003
(Β’ 492) κοινής υπουργικής απόφασης
(Άρθρο 1 της εκτελεστικής Oδηγίας (ΕΕ)
2021/1927)
Τα παραρτήματα Ι και II του άρθρου 25 της υπ’ αρ.
225020/31.03.2003 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιούνται ως ακολούθως:
1. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:
α) Στο σημείο 5, το κείμενο:
«Καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά υβριδίων των ειδών
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa,
Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum
subsp. Durum, Triticum aestivum subsp. spelta και selfpollinating ×Triticosecale και καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων
προς σπορά υβριδίων του είδους Hordeum vulgare μέσω
τεχνικής διαφορετικής από την κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα (CMS)»,
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά υβριδίων των ειδών
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa
και του αυτόγαμου είδους xTriticosecale και καλλιέργειες
που προορίζονται για την παραγωγή πιστοποιημένων
σπόρων προς σπορά υβριδίων των ειδών Hordeum
vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum
aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum,
μέσω τεχνικής διαφορετικής από την κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα (CMS),».
β) Μετά το σημείο 5α προστίθεται σημείο 5β ως εξής:
«5β. Καλλιέργειες για την παραγωγή βασικών και πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά υβριδίων των ειδών
Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum
subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum μέσω
CMS:
α) H καλλιέργεια συμμορφώνεται με τα ακόλουθα
πρότυπα όσον αφορά τις αποστάσεις από γειτονικές
πηγές γύρης οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν
ανεπιθύμητη ξένη επικονίαση:
Καλλιέργεια

Ελάχιστη
απόσταση

Για τον θηλυκό γονέα CMS για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά

300 m

Για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά

25 m

β) H καλλιέργεια παρουσιάζει επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των γονέων.
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Ειδικότερα, η καλλιέργεια συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:
αα) Το ποσοστό σε αριθμό φυτών τα οποία είναι εμφανές ότι δεν είναι πιστά προς τον τύπο δεν υπερβαίνει:
i) για τις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά, το 0,1 % για
τη σειρά διατήρησης και τη σειρά επανόρθωσης και το
0,3 % για τον θηλυκό γονέα CMS,
ii) για τις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά, το 0,3
% για τη σειρά επανόρθωσης και το 0,6 % για τον θηλυκό
γονέα CMS και το 1 % στην περίπτωση που ο θηλυκός
γονέας CMS είναι απλό υβρίδιο.
ββ) Το επίπεδο της αρρενοστειρότητας του θηλυκού
γονέα είναι τουλάχιστον:
i) 99,7% για τις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά,
ii) 99% για τις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά.
γγ) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των υποπερ. αα’
και ββ’ εξετάζεται με επίσημη δοκιμή μετελέγχου.
γ) Οι πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά μπορούν
να παράγονται σε μεικτές καλλιέργειες αρρενόστειρου
θήλεος γονέα με άρρενα γονέα, ο οποίος αποκαθιστά
τη γονιμότητα.
Η αρχή που είναι αρμόδια για την πιστοποίηση
αναφέρει έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους στην
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα αποτελέσματα
του προηγούμενου έτους όσον αφορά την ποιότητα των παραγόμενων σπόρων προς σπορά υβριδίων,
τη συμμόρφωση των επιτόπιων επιθεωρήσεων με τις
αντίστοιχες απαιτήσεις, το ποσοστό των παρτίδων σπόρων προς σπορά που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκών
παραμέτρων ποιότητας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που δικαιολογεί την εν λόγω απόρριψη. Η υποχρέωση αυτή υποβολής στοιχείων εφαρμόζεται έως τις
28 Φεβρουαρίου 2030.».
2. Το σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙ τροποποιείται ως
εξής:
α) Η περ. Γ’ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Υβρίδια των ειδών Avena nuda, Avena sativa, Avena
strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum
aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp.
spelta, Triticum turgidum subsp. durum και του αυτόγαμου είδους xTriticosecale.
Η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα των σπόρων της
κατηγορίας “πιστοποιημένοι σπόροι προς σπορά” ανέρχεται σε 90 %.
Στην περίπτωση των ειδών Hordeum vulgare, Triticum
aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp.
spelta, Triticum turgidum subsp. Durum που παράγονται με CMS είναι 85 %. Οι προσμείξεις εκτός της σειράς
επανόρθωσης δεν υπερβαίνουν το 2 %.
Η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα εξετάζεται σε επίσημη δοκιμή μετελέγχου σε κατάλληλη αναλογία δειγμάτων.
Η αρχή που είναι αρμόδια για την πιστοποίηση αναφέρει έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους στην Επιτροπή
και στα άλλα κράτη μέλη τα αποτελέσματα του προη-
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γούμενου έτους όσον αφορά την ποιότητα των παραγόμενων σπόρων προς σπορά υβριδίων Triticum aestivum
subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta και
Triticum turgidum subsp. durum και το ποσοστό των
παρτίδων σπόρων προς σπορά που απορρίφθηκαν λόγω
ανεπαρκών παραμέτρων ποιότητας, καθώς και κάθε
άλλη πληροφορία που δικαιολογεί την εν λόγω απόρριψη. Η υποχρέωση αυτή υποβολής στοιχείων εφαρμόζεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2030.».
β) Ο τίτλος της περ. Ε’ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Υβρίδια του είδους Secale cereale και υβρίδια CMS
των ειδών Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp.
aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum
turgidum subsp. durum».
Άρθρο 3
Ισχύς
(Άρθρο 2 της εκτελεστικής Oδηγίας (ΕΕ)
2021/1927)
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2022
έως την 31η Αυγούστου 2029.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Ι

Αριθμ. 3053
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 886/09.02.2022 απόφασης του Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.36656/12.6.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 449).
2) Την υπό στοιχεία Α3β/οικ. 58824/02-8-2016 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών
«Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)»
(Β’ 2597).
3) Το απόσπασμα πρακτικού της 10ης/25.6.2020/
θέμα 5 (ΑΔΑ: 6ΘΝ1ΟΡΕ3-Δ6Β) συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Ε.ΚΕ.Α. «Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.Α. για την έκδοση αποφάσεων κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και της παρ. 6 του άρθρου
11 του ν. 3402/2005».
4) Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3402/2005 (Α’ 258),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του
ν. 3868/2010 (Α’ 129).
β. της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3402/2005 (Α’ 258)
που προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 102 του
ν. 4461/2017 (Α’ 38).
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γ. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
δ. του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 (Α’ 115).
5) Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους.
6) Την υπ’ αρ. 633/01.02.2022 εισήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή του Ε.ΚΕ.Α.
7) Την υπ’ αρ. 886/09.02.2022 (Β΄ 6622) απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: ΨΥΖ5ΟΡΕ3-86Ω «Έγκριση εφημεριών μόνιμου επιστημονικού προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. για το α’
εξάμηνο του έτους 2022».
8) Το από 26.5.2022 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης Διαχείρισης Οικονομικών αναφορικά με την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 886/09.02.2022
απόφασης του Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α. και την έγκριση συμπληρωματικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00)
ώστε να είναι δυνατή η αποζημίωση των εφημεριών του
επιστημονικού προσωπικού το α’ εξάμηνο του έτους
2022, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 886/09.02.2022 (Β΄ 662)
απόφαση του Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α. (ΑΔΑ: ΨΥZ5OPE386Ω), στο σημείο (α) αυτής, αναφορικά με τις εφημερίες τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ,
κλάδου Χημικών - Βιοχημικών - Βιολόγων του Ε.ΚΕ.Α.,
ως προς το ποσό της δαπάνης των εν λόγω εφημεριών
το οποίο διαμορφώνεται από είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ
(€ 28.000) σε τριάντα μία χιλιάδες ευρώ (€ 31.000).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αχαρνές, 31 Μαΐου 2022
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην υπό στοιχεία Κ5/63547/27-5-2022 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2662) γίνονται οι
παρακάτω διορθώσεις:
1. στη σελίδα 26223, στην 16η σειρά του πίνακα Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού στην 4η στήλη,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
στο ορθό:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ).
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2. στη σελίδα 26223, στην 17η σειρά του πίνακα Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού στην 4η στήλη,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
στο ορθό:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ).
3. στη σελίδα 26224, στη 18η σειρά του πίνακα, Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.) στην 4η στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
στο ορθό:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.
4. στη σελίδα 26224, στη 19η σειρά του πίνακα, Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.) στην 4η στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
στο ορθό:
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
5. στη σελίδα 26224 στη 20η σειρά του πίνακα ΙΕΚ
αρμοδιότητας Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.), στη 2η στήλη, προστίθεται το «ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
6. στη σελίδα 26231, διαγράφεται ολόκληρη η 109η
σειρά του πίνακα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναριθμείται ο πίνακας έως
τον αριθμό 709
7. στη σελίδα 26240, στην 406η σειρά του πίνακα Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
στην 4η στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
στο ορθό:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
8. στη σελίδα 26241, στην 434η σειρά του πίνακα Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
στην 4η στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)(ΑTOMA
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ)
στο ορθό:
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER DEVELOPER/VIDEO GAMES).
(Από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων)
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