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1 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων 
στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πλη-
ροφορικής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 34684 
ΕΞ 2022/15.03.2022 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (Β’ 1313).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 40419/Α5 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων 

στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πλη-

ροφορικής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 30, 31, 32 και 61 του ν. 4653/2020 «Εθνι-

κή Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί 
Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 12), όπως το άρθρο 31 αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 59 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), όπως τα άρ-
θρα 32 και 61 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 151 του 
ν. 4763/2020 (Α’ 254) και, όπως το άρθρο 61 αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4917/2022 (Α’ 67),

2. του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),

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

4. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των» (Α’ 31),

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

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

7. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

8. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

9. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
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10. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

11. της υπ’  αρ. 51875/07-05-2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» 
(Β’ 1867),

12. της υπό στοιχεία 48456/Α5/24-04-2020 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις-
όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πι-
στοποιητικού Πληροφορικής» (Β’ 2285),

13. της περ. ιβ’) [όπως η περίπτωση αυτή αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 3γ του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 
(Α’ 129)] του άρθρου 20 και της παρ. 3 του άρθρου 77 
του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

14. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

15. του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι-
νήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονο-
μικής αναπτύξεως της χώρας» (Α’ 232), όπως συμπληρώ-
θηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’ 57),

16. της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(Α’ 94),

17. του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265),

18. της υπό στοιχεία 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 
(Β’ 948) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ της 
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014», 

19. της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με 
τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020  - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδο-
τούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Δια-
χείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» 
(Β’ 5968),

20. της υπ’ αρ. 679/31-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΠΦ465ΧΙ8-
ΧΣΘ) απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
«Ένταξη της Πράξης ”Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστή-
ριξης πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για 
την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής 
ΚΠΠ, σχ. έτος 2018-2019“ με Κωδικό ΟΠΣ 5041663 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020“»,

21. της υπ’ αρ. 4817/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΑΞ46ΜΤΛΡ-
Ι4Σ) απόφασης της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου «Τρο-
ποποίηση της Πράξης “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστή-
ριξης πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την 
απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής 
ΚΠΠ, σχ. έτος 2018-2019” με Κωδικό ΟΠΣ 5041663 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 80732/19-07-2021 
(ΑΔΑ: 9Β6646ΜΤΛΡ-ΖΚΘ) όμοια απόφαση,

22. της υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης περί «Αναδιάρθρωσης της Ειδι-
κής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” […]» 
(Β΄ 1406),

23. της υπ’ αρ. 329/10-02-2005 (Β΄ 210) κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία τροπο-
ποίησε και αντικατέστησε την υπό στοιχεία Κ.Α/845/
25-08-2003 (Β΄ 1222) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων περί Σύστασης Ειδικού Λογαριασμού 
στο Υπ.Ε.Π.Θ.

Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/38477/Β1/04-04-2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Γ. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά-
νης για το οικονομικό έτος 2022 για την αμοιβή των 
επιτροπών και του βοηθητικού προσωπικού για τις εξε-
τάσεις Κ.Π.Π. δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., αλλά βαρύνει αποκλειστικά το αντίστοιχο 
πρόγραμμα. (Της υπ’ αρ. 679/31-01-2019 συγχρηματο-
δοτούμενης Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήρι-
ξης πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την 
απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής 
ΚΠΠ, σχ. έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5041663 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-
2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 4817/
03-11-2020, 80732/19-07-2021 και 12584/08-02-2022 
αποφάσεις της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ: 
ΩΔΑΞ46ΜΤΛΡ-Ι4Σ, 9Β6646ΜΤΛΡ-ΖΚΘ και 68ΟΑ46ΜΤΛΡ-
0ΜΘ αντίστοιχα), αποφασίζουμε:

Αποζημιώσεις των επιτροπών και του βοηθητικού προ-
σωπικού για τις εξετάσεις των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου 
του σχολικού έτους 2018-2019 για το Κρατικό Πιστοποι-
ητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17195Τεύχος B’ 1718/08.04.2022

1. Καθορίζουμε εφάπαξ ανά εξεταστική περίοδο πρό-
σθετη κατ’ αποκοπή αμοιβή ή κατ’ αποκοπή αμοιβή για 
κάθε ημέρα απασχόλησης για τους προέδρους, τα μέλη, 
τους γραμματείς της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτρο-
πής, της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, της Επιτρο-
πής Εξεταστικού Κέντρου και το βοηθητικό προσωπικό 
που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστο-
ποιητικό Πληροφορικής και γενικά στις διαδικασίες του 
ν. 4653/2020, (Α’ 12), ως ακολούθως:

α) Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.).
α.i. Πρόεδρος ευρώ 600 εφάπαξ.
α.ii. Αντιπρόεδρος ευρώ 550 εφάπαξ.
α.iii. Κάθε μέλος ευρώ 500 εφάπαξ.
α.iv. Κάθε αναπληρωματικό μέλος ευρώ 500 εφάπαξ 
α.v. Γραμματέας ευρώ 400 εφάπαξ.
α.vi. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 400 εφάπαξ.
Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το 

έργο της Ε.Ε.Ε., δηλαδή του Προέδρου, του Αντιπροέ-
δρου, των μελών και των αναπληρωματικών μελών κα-
θώς και του γραμματέα και του αναπληρωτή του, που 
ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Ε.Ε.Ε. για την προ-
ετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Πληροφορικής και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των 
συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και ανακοί-
νωση των αποτελεσμάτων.

β) Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) και βοη-
θητικό προσωπικό της 

β.i. Πρόεδρος ευρώ 400 εφάπαξ
β.ii. Κάθε μέλος ευρώ 300 εφάπαξ
β.iii. Κάθε αναπληρωματικό μέλος ευρώ 300 εφάπαξ 
β.iv. Γραμματέας ευρώ 200 εφάπαξ
β.v. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 200 εφάπαξ
β.vi. Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού για 

την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Οργάνωσης 
Εξετάσεων, και μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα, ευρώ 150 
εφάπαξ.

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το 
έργο της Ε.Ο.Ε., δηλαδή του Προέδρου, των μελών και 
των αναπληρωματικών μελών, του γραμματέα και του 
αναπληρωτή του, καθώς και του βοηθητικού προσω-
πικού αυτής, που ξεκινά από την ημερομηνία της προ-
κήρυξης των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Πληροφορικής και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των 
συγκεκριμένων εξετάσεων.

γ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθη-
τικό προσωπικό.

γ.i. Πρόεδρος/Διοικητικός Υπεύθυνος ευρώ 300. Για 
κάθε πρόσθετη ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημε-
ρών εξετάσεων, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή 
αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.ii. Τεχνικός υπεύθυνος ευρώ 250. Για κάθε πρόσθετη 
ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, κατα-
βάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.iii. Επόπτης ευρώ 250. Για κάθε πρόσθετη ημέρα εξέ-
τασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, καταβάλλεται 
επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.iv. Κάθε επιτηρητής ανά αίθουσα εξέτασης αποζημί-
ωση για κάθε ημέρα επιτήρησης ευρώ 30. 

γ.v. Κάθε αναπληρωτής επιτηρητής ανά αίθουσα εξέ-
τασης αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης ευρώ 30.

γ.vi. Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού (1 άτομο 
για τον καθαρισμό των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου) 
αποζημίωση για κάθε ημέρα εξέτασης ευρώ 30.

Η αμοιβή των περιπτώσεων γ.i., γ.ii. και γ.iii. καλύπτει 
το έργο του Προέδρου, του Τεχνικού Υπευθύνου και του 
Επόπτη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου που αφο-
ρά την προετοιμασία των εξετάσεων πιστοποίησης, τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης ανά ημέρα προ-
γραμματισμένης εξέτασης και τον απολογισμό των δρα-
στηριοτήτων για κάθε διεξαγόμενη εξεταστική περίοδο.

Η αμοιβή των περιπτώσεων γ.iv., γ.v. και γ.vi. καλύπτει 
το έργο του επιτηρητή και αναπληρωτή επιτηρητή, κα-
θώς και του βοηθητικού προσωπικού της Επιτροπής του 
Εξεταστικού Κέντρου, ενός ατόμου για τον καθαρισμό 
των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου, που αφορά την 
διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης ανά ημέρα 
προγραμματισμένης εξέτασης.

Ειδικά, το αναπληρωματικό μέλος ή ο αναπληρωτής 
γραμματέας των περιπτώσεων α και β της παρούσας λαμ-
βάνουν το σύνολο της εφάπαξ αμοιβής τους σε περίπτωση 
που μετέχουν σε όλη τη διαδικασία του προηγούμενου 
εδαφίου και εκτελούν πλήρως τις αρμοδιότητες του τα-
κτικού μέλους ή του γραμματέα, τους οποίους αναπλη-
ρώνουν. Σε περίπτωση που το αναπληρωματικό μέλος ή 
ο αναπληρωτής γραμματέας αναπληρώνουν εν μέρει το 
τακτικό μέλος ή τον γραμματέα, το σύνολο της εφάπαξ 
αποζημίωσής τους επιμερίζεται σε μέρη και αποδίδεται 
στο τακτικό και στο αναπληρωματικό μέλος, καθώς και στο 
γραμματέα και στον αναπληρωτή του, ανάλογα με το πο-
σοστό συμμετοχής τους επί του συνόλου των απαιτούμε-
νων εργασιών που βεβαιώνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Η καταβολή των αποζημιώσεων των περιπτώσεων 
1α (Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή) και 1β (Επιτροπή 
Οργάνωσης Εξετάσεων) και 1γ (Επιτροπή Εξεταστικού 
Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθητικό προσωπικό») καλύπτε-
ται από το Υποέργο 6 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
2018-2019» της πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υπο-
στήριξης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση 
Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ), σχ. έτος 
2018-2019» (MIS 5041663) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 
2014-2020, και γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΔ 
ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του 
Ειδικού Λογαριασμού και τις βεβαιώσεις για το είδος και 
το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν οι απασχο-
λούμενοι, οι οποίες εκδίδονται από τους/τις Προέδρους 
των επιτροπών (για τις περιπτώσεις α, β’ και γ’) της παρ. 1.

3. Για όσους συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα της 
παρ. 1 και μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται 
τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα και 
δαπάνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015.

4. Οι αποζημιώσεις των συλλογικών οργάνων της παρ. 1 
δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, καλύπτονται 
αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου 
προγράμματος και αφορούν αποκλειστικά το έργο των 
συλλογικών οργάνων εξετάσεων της υπό στοιχεία 48456/
Α5/24-04-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β’ 2285), και συγκεκριμένα της Εποπτικής 
Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.), της Επιτροπής Οργάνω-
σης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) και βοηθητικού προσωπικού και 
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της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθητι-
κού προσωπικού.

5. Τα έξοδα και οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας 
της παρ. 3 βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
    Στην υπό στοιχεία 34684 ΕΞ 2022/15.03.2022 απόφα-

ση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1313), γίνεται στην 
παρ. Β.1 του διατακτικού αυτής (σελίδα 13470), η εξής 
διόρθωση ως προς το υπό στοιχείο 11) μέλος:

από το εσφαλμένο:
«11. Παντελή Κάπρο του Γεωργίου, Ομότιμο Καθηγητή 

στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
»,
στο ορθό:
«11. Παντελή Κάπρο του Γεωργίου, Ομότιμο Καθηγητή 

στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
».

  (Από το Υπουργείο Οικονομικών)   
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