
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση προϋπολογισμoύ οικονομικού έτους 
2020 φορέα του Κεφ. Α΄ του ν.  3429/2005 του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2 11η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 
8-4-2019 (Β’  1217) υπουργικής απόφασης περί 
διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

3 Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακί-
νησης εκτός έδρας του «Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 178146/B2 (1)
   Έγκριση προϋπολογισμoύ οικονομικού έτους 

2020 φορέα του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-

μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2211/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,

β) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως 
ισχύει,

γ) της υποπαρ. Γ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/ 
2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση 
της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστη-
ριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

δ) της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός 
και Εκτός Επικράτειας» της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του 

ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94), 
όπως ισχύει καθώς και του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110),

ε) του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει,

στ) του Κεφ. Ε’ του άρθρου 119 του ν.  4549/2018 
«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσι-
ονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105),

ζ) των άρθρων 60, 61 και 87 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

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

θ) 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),

i) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης» (Α΄ 133) 
και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 109 του νόμου αυτού 
καθώς συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι, διότι, σύμ-
φωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, 
οι προϋπολογισμοί πρέπει να εγκριθούν έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.

2. Την υπό στοιχεία 2/82445/ΔΠΓΚ/24/12/2015 (Β’ 2934) 
απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογι-
σμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης», όπως ισχύει,

3. Την υπ’ αρ. 411η/2019 συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΔΠ 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. Την από 31/12/2020 εισήγηση του άρθρου 63 του 
ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του κάτωθι φορέα 
Γενικής Κυβέρνησης του ν. 3429/2005 έτους 2020, τα 
βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με 
το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ΕSA, σε 
ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΑΔΠ Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΣΟΔΑ 975.000

ΕΞΟΔΑ 885.000

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 90.000

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής 
απόφασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα, όπως 
συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου ώστε να εξειδι-
κευτούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες 
εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογα-
ριασμούς του συνημμένου πίνακα και να προβεί στις 
λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα-
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

I

Αριθμ . 14574/Ζ1 (2)
11η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 

8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί 

διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 

της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολι-

κής Ψυχολογίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/ 

2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 13).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

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

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

9. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επι-
στημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13)» (Β’ 774), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία 42802/Ζ1/03-04-2020 υπουργική από-
φαση (Β’ 1451) και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία 52425/Z1/04.04.2019 υπουρ-
γική απόφαση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός 
κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β’ 1152).

11. Την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική 
απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 66581/Ζ1/24.4.2019 
(Β’  1455), 80237/Ζ1/21-5-2019 (Β’  1809), 82365/Ζ1/ 
23.5.2019 (Β’  1869), 102746/Ζ1/26-6-2019 (Β’  2743), 
125519/Ζ1/6-8-2019 (Β’ 3260), 180405/Z1/19.11.2019 
(Β’ 4279), 16157/Ζ1/5-2-2020 (Β’ 371), 31750/Ζ1/4.3.2020 
(Β’  1119), 97130/Ζ1/22-7-2020 (Β’  3144) και 158189/
Ζ1/19-11-2020 (Β’ 5219) όμοιες και ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία 57235/Ζ1/11.4.2019 (ΑΔΑ:
ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων 
συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής 
Ψυχολογίας - Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχι-
ακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της 
Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας».

13. Το υπ΄αρ. 21/14-1-2021 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Επιτροπής της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/038/7584/Β1/22-1-2021 
εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει 
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, 
δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 
υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β’ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 66581/
Ζ1/24.4.2019 (Β’ 1455), 80237/Ζ1/21.5.2019 (Β’ 1809), 82365/
Ζ1/23.5.2019 (Β’ 1869), 102746/Ζ1/26.6.2019 (Β’ 2743), 
125519/Ζ1/6-8-2019 (Β’  3260), 180405/Z1/19.11.2019 
(Β’ 4279), 16157/Ζ1/5.2.2020 (Β’ 371),31750/Ζ1/4-3-2020 
(Β’ 1119), 97130/Ζ1/ 22.7.2020 (Β’ 3144) και 158189/Ζ1/
19-11-2020 (Β’ 5219) όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστίθεται το ακόλουθο 
ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/
ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

Α.Π.Θ.
ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Θ. 

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ
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2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», 
προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITY 
COLLEGE LONDON

MASTER OF ARTS IN 
SPECIFIC LEARNING 

DIFFICULTIES 
(DYSLEXIA)

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η ισχύς της απόφαση αυτής αρχίζει από τη δημοσίευ-
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

I

 Αριθμ. 10195 (3)
Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακί-

νησης εκτός έδρας του «Συντονιστή Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης»   .

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του 

άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - 
Κύρωση του σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδό-
τησης» (Α΄ 94),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 και δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α΄ 133),

γ) του άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις»(Α΄ 47),

δ) του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235),

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄  2) και του 
π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 155),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

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

2. Την υπό στοιχεία 2/67538/ΔΕΠ/20.9.2016 απόφαση 
καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης (Β’ 3171).

3. την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. την υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).

5. Το υπ’ αρ. οικ.61665/14.12.2020 έγγραφο της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με το 
οποίο ζητήθηκε η αύξηση ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, τις υπ’ αρ. 6585/14-12-2020, 6587/ 
14-12-2020, 6589/14-12-2020 αποφάσεις ανάληψης δέ-
σμευσης πίστωσης και την υπ’ αρ. 61666/14.12.2020 βε-
βαίωση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής 
Λειτουργίας εξάντλησης του ανωτάτου επιτρεπόμενου 
ορίου των 60 ημερών μετακινήσεων εκτός έδρας κατ’ 
έτος του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης.

6. Τις ανάγκες μετακίνησης εκτός έδρας του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - 
Θράκης, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, 
που καθιστούν μη επαρκείς τις εξήντα (60) ημέρες με-
τακίνησης εκτός έδρας για το έτος 2020. Ειδικότερα, έχει 
ήδη προγραμματίσει εκτός έδρας κινήσεις για την πραγ-
ματοποίηση συσκέψεων και συναντήσεων του με υπη-
ρεσιακούς παράγοντες τόσο των οργανικών μονάδων 
της ΑΔΜ-Θ όσο και με άλλους φορείς και ειδικότερα με 
εκπροσώπους των ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού και ως εκ τούτου 
καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αύξησης των επιτρεπό-
μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 
πάνω από το όριο των εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας 
ετησίως, δεδομένου ότι αυτό έχει εξαντληθεί.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη εκτιμώμενου ύψους τετρακο-
σίων πενήντα ευρώ (450) €, η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις στον προ-
ϋπολογισμό του οικ. έτους 2021 της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και αναλύεται ως εξής: 
Ειδικός Φορέας 101-00 Α.Λ.Ε. 2420404001 του οικ. έτους 
2021 (ΑΔΑ:Ψ4ΔΝΟΡ1Υ-1ΓΨ) και Α.Λ.Ε.2420403001 του 
οικ. έτους 2021 (ΑΔΑ:6ΡΘΛΟΡ1Υ-ΕΗΞ), αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας πέραν των εξήντα (60) ημερών για το Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
κατά δέκα (10) ημέρες, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών 
αναγκών το έτος 2020.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ    
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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,

*02005921502210008*
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