
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.456/38/505989/
Σ.4746/18-9-2017 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας «Ενιαία στο-
λή του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας» 
(Β΄ 3435).

2 Τροποποίηση της αριθμ. Δ2/3763/1986 (ΦΕΚ 120 
τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, «Διαδι-
κασία για την εξέταση υποψηφίων για διορισμό εκ-
παιδευτικών στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία».

3 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθη-
καν στις Τ.Κ. Απιδίων, Αρμένων και Πεύκων του 
Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λα-
σιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

4 Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης Επιστη-
μονικού προσωπικού, εργασίας υπερωριακής, νυ-
κτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μο-
νίμου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. για το 2018.

5 Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής επαναληπτι-
κών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Χορού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 1016/109/231-κδ΄ (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.456/38/505989/

Σ.4746/18-9-2017 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας «Ενιαία στολή 

του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχει-

ρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας» (Β΄ 3435). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 «Προ-

ϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων πα-

ροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρε-
ώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτι-
κών ερευνών» (Α΄ 209).

β. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

γ. Της αριθμ. Υ186/11-11-2016 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

δ. Της αριθμ. Φ. 456/38/505989/Σ.4746/18-9-2017 κοι-
νής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ενιαία στολή του 
προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας» (Β΄ 3435).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 5 της αριθμ. Φ.456/38/505989/Σ.4746/
18-9-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών 
και Εθνικής Άμυνας «Ενιαία στολή του προσωπικού ασφα-
λείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας» (Β΄ 3435), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 4 Οκτω-

βρίου 2018».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018

ΟΙ Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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    Αριθμ. 46198/Ε1 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ2/3763/1986 (ΦΕΚ

120 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, 

«Διαδικασία για την εξέταση υποψηφίων για δι-

ορισμό εκπαιδευτικών στην Ελληνική Γλώσσα 

και Ιστορία» .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3, 13 παρ. 3 και 

14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) «Δομή και 
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 
38 τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
210 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ.Α΄) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την αριθμ. Δ2/3763/24.2.1986 (ΦΕΚ 120 τ.Β΄) υπουρ-
γική απόφαση «Διαδικασία για την εξέταση υποψηφίων 
για διορισμό εκπαιδευτικών στην Ελληνική Γλώσσα και 
Ιστορία», όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 40055/
Δ2/1.4.2008 (ΦΕΚ 637 τ.Β΄) υπουργική απόφαση, με την 
οποία καθορίζεται η διαδικασία για την εξέταση υποψη-
φίων για διορισμό εκπαιδευτικών στην Ελληνική Γλώσσα 
και Ιστορία.

6. Το αριθμ. Φ.1/Γ/18/44859/Β1/19-3-2018 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονο-
μικά έτη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Δ2/3763/24.2.1986 (ΦΕΚ 120 
τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Διαδικασία για την εξέταση 
υποψηφίων για διορισμό εκπαιδευτικών στην Ελληνική 
Γλώσσα και Ιστορία», όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
40055/Δ2/1.4.2008 (ΦΕΚ 637 τ.Β΄) υπουργική απόφαση, 
ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 2 οι λέξεις «από διοικητικούς 
υπαλλήλους της διεύθυνσης προσωπικού δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» αντικαθί-
στανται ως εξής: «από διοικητικούς υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Διορισμών - Προσλήψεων Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

2. Στην παράγραφο 6 οι λέξεις «το οποίο παραδί-
δεται στη διεύθυνση προσωπικού δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης» αντικαθίστανται ως εξής: «το οποίο πα-
ραδίδεται στη Διεύθυνση Διορισμών - Προσλήψεων 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. ΠΟΛ. 1052 (3)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθη-

καν στις Τ.Κ. Απιδίων, Αρμένων και Πεύκων του 

Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λα-

σιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 

114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής 
των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους 
που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του 
ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες ο 
Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων 
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές 
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλ-
λει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/2017) «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968/ 
2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.
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10. Την αριθμ. οικ. 43/30.01.2018 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: ΩΘ547ΛΚ-400), με την οποία 
κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας έως και 26.02.2018 οι Τ.Κ. Απιδίων, Αρμένων 
και Πεύκων του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενό-
τητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

11. Την αριθμ. οικ. 95/26.02.2018 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 7Χ1Ψ7ΛΚ-5ΧΦ), με την οποία 
παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας έως και 26.07.2018 των Τ.Κ. Απι-
δίων, Αρμένων και Πεύκων του Δήμου Σητείας της Περι-
φερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

12. Το αριθμ. 51/28.02.2018 έγγραφο αίτημα του Δη-
μάρχου Σητείας προς την Υφυπουργό Αικατερίνη Πα-
πανάτσιου με θέμα «Αποστολή της αριθμ. 31/2018 από-
φασης του Δ.Σ. Σητείας» (ΥΦΟΙΚ0000229/06.03.2018).

13. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στον ανωτέρω Δήμο.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται έως και 26.07.2018 οι προθεσμίες 
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση 
(έδρα) στις Τ.Κ. Απιδίων, Αρμένων και Πεύκων του Δήμου 
Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Πε-
ριφέρειας Κρήτης που λήγουν ή έληξαν από 26.02.2018 
έως και 26.07.2018. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις 
ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθε-
σμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσε-
ων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται έως και 26.07.2018 η πληρωμή των 
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 26.02.2018 οφει-
λών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 474 (4)
Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης Επιστη-

μονικού προσωπικού, εργασίας υπερωριακής, 

νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 

μονίμου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. για το 

2018. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 2 του ν. 4461/ 

2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/28-3-2017).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4486/2017

(ΦΕΚ 115/τ.Α΄/7-8-2017).

3. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 17/τ.Β΄/12-1-2017).

4. Την αριθμ. 62488/29-12-2017 απόφαση της Διοική-
τριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου (ΑΔΑ ΨΟ2Ρ469Η2Ξ-ΥΡΜ) «Περί κατανομής ενερ-
γών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, Φαρμα-
κοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 
Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων 
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων».

5. Την αριθμ. 62489/29-12-2017 απόφαση της Διοική-
τριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αι-
γαίου περί κατανομής ανά Νοσοκομείο για το έτος 2018, 
υπερωριακής, νυκτερινής, και εξαιρέσιμων ημερών ερ-
γασίας του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων».

6. Το γεγονός ότι τα ποσά που προβλέπονται στις πα-
ραπάνω αποφάσεις της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου βρίσκονται εντός 
των ορίων των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του 
Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείου Βούλας» έτους 2018.

7. Το γεγονός ότι το Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπι-
είο Βούλας» λειτουργεί σε 24ωρη βάση και συνεπώς 
απαιτείται παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας 
εξαιρέσιμων ημερών, καθώς επίσης και υπερωριακής 
εργασίας, ανάγκη που καθίσταται επιτακτικότερη λόγω 
των σημαντικότατων ελλείψεων σε προσωπικό.

8. Την από 27-2-2018 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης 
Οικονομικού του Νοσοκομείου όπως αυτή εγκρίθηκε 
κατά την 7η θέμα 21 Συνεδρίαση της 27-2-2018 του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει και εγκρίνει:

Α. Την εφημεριακή απασχόληση καθημερινών, αργιών 
και εξαιρέσιμων ημερών του Επιστημονικού Προσωπι-
κού (Φαρμακοποιών, Βιοχημικών, Ψυχολόγων, Χημικών) 
συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για εφημερίες 
ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας με ετήσιο κόστος 
158.700,00 € κατά το έτος 2018, επιμεριζόμενες ως εξής:

α) Α΄ εξάμηνο εφημερίες ώρες 2.578, κόστος 79.350,00 €.
β) Β΄ εξάμηνο εφημερίες ώρες 2.577, κόστος 79.350,00 €

(ΚΑΕ 0261, 0561, 0562, 0566).
Β. Την αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού, του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ., πλην 
Ιατρών κάθε κατηγορίας, συνολικά 710 ατόμων, με 88.000 
ώρες απασχόλησης και ετήσιο κόστος 292.400,00 €
επιμεριζόμενο ως εξής:

α) Α΄ εξάμηνο 44.000 ώρες, κόστος 146.200,00 €.
β) Β΄εξάμηνο 44.038 ώρες, κόστος 146.200,00 € (ΚΑΕ 

0261, 0561, 0562, 0566).
Γ. Την αποζημίωση για εργασία κατά τις νυκτερινές 

ώρες και κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού 
Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ., πλην Ιατρών, κάθε κατηγορίας συ-
νολικά 332.000 ώρες απασχόλησης και ετήσιο κόστος 
627.600,00 € επιμεριζόμενο ως εξής:

α) Α΄ εξάμηνο 166.000 ώρες, κόστος 313.800,00 €.
β) Β΄ εξάμηνο 166.000 ώρες, κόστος 313.800,00 € (ΚΑΕ 

0263, 0561, 0562, 0565, 0566).
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Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει ανά εξάμηνο τα όρια που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4354/ 
2015. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας και η εφημεριακή απασχόληση 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ανά εξάμηνο τα όρια 
που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις (1) και 
(2) σχετικά.

Η παρούσα ισχύει από 1/1/2018, σύμφωνα με την δι-
άταξη του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/
7-8-2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Βούλα, 19 Μαρτίου 2018

Ο Διοικητής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ 
ΤΕΘΧ/121376/2539/1013/322 (5)
Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής επαναληπτι-

κών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Χορού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» (ΦΕΚ 
114/Α΄/22-9-2015).

3. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018).

4. To π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/
5-11-2016).

5. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/
272598/33659/30330/23405/6.10.2015 απόφαση «Διορι-
σμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6-10-2015).

6. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/ 
7879/211/21/6-3-2017 απόφαση «Μεταβίβαση του δι-
καιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” ή “Με 
εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν-
σεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 901/Β΄/17-3-2017).

7. Το άρθρο 14, του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως 
και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαι-
δεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α΄/1981).

8. Το άρθρο 8, του π.δ. 372/1983 «Περί κανονισμού 
οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» 
(ΦΕΚ 131/Α΄/1983).

9. Τις υφιστάμενες έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες για 
τη διεξαγωγή επαναληπτικών διπλωματικών εξετάσεων 
Ανωτέρων Σχολών Χορού, τον προβλεπόμενο μεγάλο 
αριθμό υποψηφίων σπουδαστών και τη σύμφωνη γνώμη 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών Χορού 
του άρθρου 25 ν. 1158/1981, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία διεξαγωγής των επανα-
ληπτικών διπλωματικών εξετάσεων, περιόδου Φεβρουα-
ρίου, σχολικού έτους 2016 - 2017 και παρελθόντων ετών, 
μέχρι 30 Απριλίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

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