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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

2 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

3 Υπουργείο Εσωτερικών

4 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

5 Περιφέρειες

6 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην υπ’ αρ. 7552/2-κθ΄/26/03.08.2022 απόφασης του 
Προϊσταμένου Επιτελείου/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ-
νομίας, για τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας 
στις Eρευνητικές Δράσεις «ATLANTIS», «EMERITUS», 
«EITHOS», «FLEXI-CROSS», «ΙSEDA», «PERIVALLON», 
«POLICEE», «VIGILANT», «LAGO», «MELCHIOR-Z» και 
«TENACITY», στο πλαίσιο χρηματοδοτικού προγράμ-
ματος «HORIZON EUROPE», που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Υ.Ο.Δ.Δ. 703), στη σελίδα 
3499, στην 7η Ομάδα Εργασίας «EMERITUS», διορθώνε-
ται Πατρώνυμο της Ανθ/μου ΒΟΥΤΣΑ Γεωργίας με Α.Δ.Τ. 
268554035:

από το εσφαλμένο: 
"ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ’’,
στο ορθό 
’’ΘΕΟΔΩΡΟΣ’’.

  (Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας)

2     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/402694/24-8-2022 απόφα-
ση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Υ.Ο.Δ.Δ. 793) στη σελίδα 3915 στην β’ στήλη, 
στον στίχο 1ο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
“ΑΔΤ ΑΚ 748766, Σκηνοθέτη”,
στο ορθό:
“ΑΔΤ ΑΒ 277963, Ηθοποιό”.

  (Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

Ι

    3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Με την υπ’  αρ. 4136/1-9-2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 47 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και την υπ’ αρ. 41/8-
1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εσωτερικών, Σταύρο Καλαφάτη» (Β’ 24), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1699/20-5-2022 όμοια 
(Β’ 2509), λήγει η πρόσληψη του Ιωάννη Νάνου του Ηλία 
(Α.Δ.Τ. ΑΟ 195284), από τη θέση μετακλητού συνεργάτη 
με Μ.Κ. 17ο της ΠΕ κατηγορίας, στο Ιδιαίτερο Γραφείο 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Σταύρου Καλαφάτη, 
από 1-9-2022.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1151217066/01.09.2022). 

 Ο Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
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  4  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Με την υπ’  αρ. 508188/01-09-2022 απόφαση του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), το π.δ. 4/2020 
«Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4), το π.δ. 6/2020 
«Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5), 
το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου» (Α’ 255), την υπ’ αρ. 84181/23-06-2021 
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, 
περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Υ.Ο.Δ.Δ. 648) και αναρτήθηκε στο 
Πρόγραμμα Διαύγεια με Α.Δ.Α.: ΨΙ1746ΜΔΨΟ-8ΕΨ, ανα-
φορικά με τον διορισμό της Κρητικού Νικολέττας του 
Νικολάου σε θέση Δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου, στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέ-
ρωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από 
16-06-2021, ημερομηνία από την οποία παρέχει υπη-
ρεσία, το υπ’ αρ. 490539/24-08-2022 έγγραφο του Γρα-
φείου Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, λήγει η 
υπηρεσία της Κρητικού Νικολέττας του Νικολάου, με 
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 643765, σε θέση Δημοσιογράφου, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο Επικοινωνίας 
και Ενημέρωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, από 31-08-2022.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9687116791/31-08- 2022). 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

Ι

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Αριθμ. 843709 

Τροποποίηση - Συμπλήρωση των υπ’ αρ. 116817/

11-2-2022 και 450172/20-5-2022 αποφάσεων 

του Περιφερειάρχη Αττικής.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3, 113, 114, 159, 160, 186, 210 και 242 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 περί κύρωσης του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας (Α’ 45).

3. Την υπ’ αρ. 59639/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2).

4. Την υπ’ αρ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(Β’ 1661), με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρει-
ας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».

5. Την υπ’ αρ. 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκε ο 
Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο από 1-9-2019 έως 
31-12-2023.

6. Το από 29-8-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας της 
νέας περιφερειακής αρχής.

7. Την υπ’ αρ. 807595/29-11-2019 γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

8. Την υπ’ αρ. 116817/11-2-2022 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής περί ορισμού Θεματικού Αντιπεριφερει-
άρχη της Περιφέρειας Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 113).

9. Την υπ’ αρ. 450172/20-5-2022 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευ-
θύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους 
Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2697 και διορθ. σφαλμ. 
Β’3255).

10. Την υπ’ αρ. 839273/5-9-2022 παραίτηση της Περι-
φερειακής Συμβούλου Μαργαρίτας Βάρσου του Βασιλεί-
ου από την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται 
στην υποπαρ. 5. της παρ. Ε. της υπ’ αρ. 450172/20-5-2022 
απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.

11. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της 
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών, αποφασίζου-
με:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το πρώτο εδάφιο 
της παρ. Α. της υπ’ αρ. 116817/11-2-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Αττικής, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού 
και Αθλητισμού τον Περιφερειακό Σύμβουλο Ρασσιά 
(Ρώμα) Χαράλαμπο (Χάρη) του Θρασύβουλου με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 511634 στον οποίο μεταβιβάζουμε την άσκηση αρ-
μοδιοτήτων θεμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού της 
Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού, όπως προ-
βλέπονται στο άρθρο 70 του “Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής”, την συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων 
των τομέων Πολιτισμού και Αθλητισμού που ασκούνται 
από την ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση δυνάμει των 
κείμενων διατάξεων».
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Β. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπαρ. 5. 
της παρ. Γ. της υπ’ αρ. 450172/20-5-2022 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

5. «Στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού 
και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής Ρασσιά (Ρώμα) 
Χαράλαμπο (Χάρη) του Θρασύβουλου:

Α. την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού, όπως προ-
βλέπονται στο άρθρο 70 του “Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής”, την συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων 
των τομέων Πολιτισμού και Αθλητισμού που ασκούνται 
από την ως άνω αναφερόμενη Διεύθυνση δυνάμει των 
κείμενων διατάξεων».

Γ. Καταργούμε την υποπαρ. 5. της παρ. Ε. της υπ’ αρ. 
450172/20-5-2022 απόφασης, όπως αυτή ισχύει και οι 
υπόλοιπες επαναριθμούνται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αρ. 116817/11-2-2022 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 113) και 450172/20-5-2022 (Β’ 2697 και διορθ. 
σφαλμ. Β’3255) προηγούμενες αποφάσεις.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Ι

6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 17722/22/
ΓΠ/1-8-2022 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Υ.Ο.Δ.Δ. 781) στη σελίδα 3843 στην Β’ στήλη, 
στον 11ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ως Πρόεδρος»,
στο ορθό: «ως Αναπληρωτής Πρόεδρος». 

 (Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)   
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*14008271209220004*

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,
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