
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών στον Δήμο Χαλκιδέων.

2 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανερ-
γίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βο-
ηθημάτων ανεργίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην  υπ’ αρ. 158540/
Ζ1/19.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 21305 (1)
   Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών στον Δήμο Χαλκι-

δέων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηρια-
κής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171) και ιδίως 
της παρ. 4 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 

την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5).

β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 113).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

δ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία... 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού… 
σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 208).

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

στ. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

2. Το υπ’ αρ. 3256/02.02.2021 αίτημα του Δήμου Χαλ-
κιδέων για ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, σύμφωνα με 
την παράγραφο 4 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, στην 
Κοινότητα Δροσιάς της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδό-
νος, καθώς και στην Κοινότητα Βασιλικού της Δημοτικής 
Ενότητας Ληλαντίων, με τις συνημμένες υπ’ αρ. 8/2021 
(ΑΔΑ: 66Η8ΩΗΑ-Σ76) και 9/2021 (ΑΔΑ: Ψ04ΣΩΗΑ-ΑΑΨ) 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων, από 
το υπ’ αρ. 1/2021 πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χαλκίδας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Επιτρέπεται η ίδρυση νέων λαϊκών αγορών στον 

Δήμο Χαλκιδέων και συγκεκριμένα στην Κοινότητα 
Δροσιάς της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνος, καθώς 
και στην Κοινότητα Βασιλικού της Δημοτικής Ενότητας 
Ληλαντίων, πριν την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμέ-
νου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτο-
διοίκησης (ΟΠΣΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
59 του ν. 4497/2017.

2. Η ίδρυση των νέων λαϊκών αγοράς στον Δήμο Χαλ-
κιδέων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του ν. 4497/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι

     Αριθμ. 20021/Ν1 (2)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(Α΄ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρ-
θρου 33 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 
1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 
50 του ν. 4692/2020 (111 Α’).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β΄ 756) κοινή υπουργική 
απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική από-
φαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 12592/30-7-2019 απόφαση του Δήμου 
Tανάγρας.

8. Την από 19-05-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων 
για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/46639/4-12-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή από-
φαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣ-
ΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι (20) νηπίων έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπι-
αγωγείο - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ’».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της Λεωφόρου 
Δηλεσίου - Οινόης, στην Τανάγρα, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Ιωάννη 
Λιάπη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Φεβρουαρίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 

Ι

     Αριθμ. οικ. 8534/279 (3)
Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανερ-

γίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βο-

ηθημάτων ανεργίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατε-

πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. 
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«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) 
και, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του 
ν. 4684/2020 (Α’ 86).

2. Το ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού 
Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).

3. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από 
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 152).

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’  145).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

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

12. 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).

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

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

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

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

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

18. Την υπ’ αρ. 24760/550/22-6-2020 κοινή υπουργική 
απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης 
ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοη-
θημάτων ανεργίας» (Β’ 2484).

19. Την υπ’ αρ. 37453/963/21-9-2020 κοινή υπουργική 
απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης 
ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοη-
θημάτων ανεργίας» (Β’ 4172).

20. Την υπό στοιχεία οικ. 47166/1180/16-11-2020 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής 
επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέρ-
γων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 5051).

21. Τις υπ’ αρ. 409/10-2-2021(ΑΔΑ: ΩΗΣ14691Ω2-
4ΛΥ), 407/10-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΥΖ4691Ω2-ΟΥ1),
406/10-2-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΖΠ4691Ω2-Ξ45), 230/9-2-2021
(ΑΔΑ: ΨΘ6Ι4691Ω2-ΜΝΡ), 232/9-2-2021 (ΑΔΑ: 
99ΤΗ4691Ω2-ΤΛΛ), 235/9-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΚΙ4691Ω2-
ΑΑΧ), 237/9-2-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Σ44691Ω2-32Γ), 236/
9-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΛΜ4691Ω2-Χ3Γ), 235/9-2-2021
(ΑΔΑ: 6ΒΚΖ4691Ω2-ΧΥΜ), 142/9-2-2021 (ΑΔΑ: 
69ΩΧ4691Ω2- ΤΚΕ), 143/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΩΝ4691Ω2-
Θ18), 144/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΚ0Υ4691Ω2-Ψ3Κ), 161/
9-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΤ4691Ω2-Υ5Φ), 160/9-2-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΓΩ34691Ω2-ΗΔΕ), 159/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΦΕ4691Ω2-
ΛΞ1), 109/9-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΦΠΛ4691Ω2-ΤΧΓ), 108/
9-2-2021 (ΑΔΑ:ΨΘ1Η4691Ω2-ΗΓΥ), 107/9-2-2021 (ΑΔΑ: 
6Β914691Ω2-ΙΧΒ), 231/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΣ554691Ω2-
ΔΝΩ), 232/9-2-2021(ΑΔΑ: ΨΒΙΣ4691Ω2-ΖΔΝ) και 
233/9-2-2021 (ΑΔΑ: 6Σ1Η4691Ω2-ΘΛΤ) αποφάσεις των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης 
ανάληψης υποχρέωσης.

22. Την υπ’ αρ. 8453/10-2-2021 βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ.

23. Την υπό στοιχεία οικ.3417/172/10-2-2021 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

24. Την ανάγκη στήριξης των ανέργων, των οποίων 
έληξε ή θα λήξει η τακτική επιδότηση ανεργίας τους 
εντός των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 
και οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις αρνητικές συ-
νέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού ύψους έως ενε-
νήντα εκατομμυρίων (90.000.000,00) ευρώ σε βάρος του 
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 77.000.000,00 ευρώ 
στον ΚΑΕ 0651, 1.232.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0655 και 
11.768.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0643, οικονομικού έτους 
2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του 

επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος 
ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμέ-
νων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - 
Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και 
ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του 
ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Το-
μέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε 
ή θα λήξει εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2021, 
παρατείνεται για δύο (2) μήνες, υπό την προϋπόθεση 
ότι η λήξη αυτή δεν προέρχεται από παράταση με βάση 
την παρ. 1 του άρθρου έβδομου της από 20.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η 
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οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) 
και, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 
9 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), καθώς και τις υπό στοιχεία 
οικ. 24760/550/22-06-2020 (Β’ 2484), οικ.37453/963/
21-09-2020 (Β’ 4172) και οικ.47166/1180/16-11-2020 
(Β’ 5051) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος 
της παράτασης της παρ. 1 εξαιρούνται του περιορισμού 
της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 
(Α’ 197) και του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
        Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5313) δημο-

σιεύθηκε η υπ’ αρ. 158540/Ζ1/19.11.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα 
«Μετονομασία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και 
Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών, του Χαροκοπείου Πανεπι-
στημίου», διορθώνεται:

Η παράγραφος 2 του αποφασιστικού μέρους
από το εσφαλμένο: «Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί 

από το Τμήμα Οικιακής και Οικολογίας, είναι ως προς 
κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που 
χορηγούνται από το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης»,

στο ορθό: «Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το 
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, είναι ως 
προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά 
που χορηγούνται από το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   

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