
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχο-
λικό έτος 2022-2023 της Εναλλακτικής Ενισχυτι-
κής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» 
και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑ.Λ.  - Υποστήριξη σχολικών μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.».

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας πεντακοσίων δέκα ευρώ (510,00 €) με Φ.Π.Α., 
της εταιρείας «ΣΕΛΑΧΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΣΦΑΓΕΙΑ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.MNAE/114694/Δ4  (1)

   Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχο-
λικό έτος 2022-2023 της Εναλλακτικής Ενισχυτι-
κής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» 
και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκεί-
ων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα 
Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονά-
δων ΕΠΑ.Λ.».

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Των περ. α’ και δ’ της παρ. 1, της περ. ε’ της παρ. 2 και 

ιδίως της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 21), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5, 
6 και 7 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσειςγια την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

(β) της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 25 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142),

(γ) των άρθρων 117 έως 159 του ν. 4610/2019 «Συνέρ-
γειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70), που αφορούν στην 
αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και 
των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης 
Μαθητείας,

(δ) του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

(ε) του ν. 4314/2014 «Α) 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),

(στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

(ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

(η) 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),

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

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

(ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3. Την υπ’ αρ. 14423/27-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ1Υ465ΧΙ8-
Ψ31) πρόσκληση (Κωδ. ΕΔΒΜ57) της Ειδικής Γραμματεί-
ας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υποβολή προτάσεων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
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4. Την υπ’ αρ. 15907/17-11-2017 απόφαση Ένταξης 
της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη 
σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδικό ΟΠΣ 5010706 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-
2020» (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3).

5. Την υπό στοιχεία 50A’/02-09-2022 εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/430/103257/B1/25-08-2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς με αυτήν καθορίζονται τα θέματα 
οργάνωσης, λειτουργίας και υλοποίησης της Εναλλακτι-
κής Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-
2023 στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» 
των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 
ΕΠΑ.Λ. Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία

Διδακτική Ομάδα - Καθήκοντα Υπεύθυνου Καθηγητή 
και Συνεργάτη Καθηγητή

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μά-
θηση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, εφαρμόζεται 
πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα 
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία είναι ενισχυτική 
διδασκαλία που έχει ως σκοπό τη βελτίωση των μαθησια-
κών επιδόσεων των μαθητών, την παιδαγωγική υποστή-
ριξή τους και παρέχεται με συνδιδασκαλία κατά τις ώρες 
διδασκαλίας των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδα-
σκαλίας (ΕΕΔ) υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην περ. δ) της παρ. 1, στην περ. ε) της παρ. 2 και ιδίως 
στην παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), 
όπως οι διατάξεις αυτές προστέθηκαν με τις παρ. 5, 6 
και 7 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) εφαρμό-
ζεται για το σχολικό έτος 2022-2023 σε όλα τα Επαγγελ-
ματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας, με προτεραιότητα 
στους/στις μαθητές/τριες της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και 
προβλέπει τη διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνι-
κά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευ-
τικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη. Η Εναλλα-
κτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) υλοποιείται σύμφωνα 
με τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ) και τα 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), με στόχο την 
ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού 

των μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ. κατά το πνεύμα και 
το περιεχόμενο των προβλεπομένων.

Στη συνδιδασκαλία διδάσκουν ο Υπεύθυνος Καθη-
γητής Μαθήματος (ΥΜ) και ο Συνεργάτης Καθηγητής 
Μαθήματος (ΣΜ), οι οποίοι αποτελούν τη Διδακτική 
Ομάδα. Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας τους είναι 
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συνδιδασκαλίας στα 
αντίστοιχα μαθήματα, η διαφοροποίηση της διδασκα-
λίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών και 
μαθητριών προς επίτευξη των στόχων της Εναλλακτικής 
Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) και η διαμόρφωση του 
βέλτιστου κλίματος μάθησης και λειτουργίας των μα-
θητών/τριών στη σχολική κοινότητα, σύμφωνα με τους 
στόχους της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστή-
ριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Ως Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος (ΥΜ) ορίζεται 
ο εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στον οποίο ο 
Σύλλογος αναθέτει τη διδασκαλία του μαθήματος. Ως 
Συνεργάτης Καθηγητής Μαθήματος (ΣΜ) ορίζεται ο εκ-
παιδευτικός που προσλαμβάνεται ή τοποθετείται για τις 
ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας του 
προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και ορίζεται 
με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων.

2. Υποχρεώσεις Υπευθύνου Καθηγητή Μαθήματος 
(ΥΜ):

Πέραν των προβλεπόμενων στο πλαίσιο των καθη-
κόντων, του ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος του μαθήμα-
τος οφείλει να συνεργάζεται ως μέλος της Διδακτικής 
Ομάδας με τον Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος (ΣΜ).

Υποχρεώσεις Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος (ΣΜ):
- Επιτελεί το έργο της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Δι-

δασκαλίας (ΕΕΔ) που του ανατίθεται από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων (ΣΔ).

- Συνεργάζεται ως μέλος της Διδακτικής Ομάδας από 
κοινού με τον Υπεύθυνο Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ).

- Συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
συνδιδασκαλίας με σκοπό την εκμετάλλευση του μέ-
γιστου των δυνατοτήτων που παρέχει η μορφή αυτή 
της διδασκαλίας, συμμετέχει ενεργά στις σχετικές επι-
μορφωτικές συναντήσεις, σε δειγματικές διδασκαλίες 
κ.λπ. και σε όλες τις προβλεπόμενες και σχετικές με το 
αντικείμενό του δράσεις της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 
ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

- Συμμετέχει στην περιγραφή των επιδόσεων των μα-
θητών/-τριών και στην ανατροφοδότηση των μαθητών/-
τριών και γονέων/κηδεμόνων.

- Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων 
στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - 
Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» εργασιών (συ-
μπλήρωση εγγράφων, σύνταξη σύντομων εκθέσεων 
κ.λπ.).

- Συμμετέχει στο Σύλλογο Διδασκόντων (ΣΔ) και τις 
Παιδαγωγικές Συνεδριάσεις του, καθώς και στα συμβού-
λια τάξης.

3. Οι μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν στην πράξη 
«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονά-
δων ΕΠΑ.Λ.» αξιολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στις κείμενες σχετικές διατάξεις από τον Υπεύθυνο 
Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ).
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Άρθρο 2
Ειδικότερα καθήκοντα Περιφερειακών 
Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου και Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

1. Η λειτουργία του προγράμματος εναλλακτικής ενι-
σχυτικής διδασκαλίας διέπεται από τις ισχύουσες διατά-
ξεις των νόμων και των κανονιστικών αποφάσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης πέραν 
των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους:

i. Εγκρίνουν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων που υλο-
ποιούνται στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 
ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

ii. Συνεργάζονται με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα 
Παιδείας για την υλοποίηση των στόχων του προγράμ-
ματος.

iii. Προωθούν και διευκολύνουν τη δικτύωση των 
σχολείων για την παρακολούθηση της Πράξης «Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.».

3. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
i. Εισηγούνται στο ΠΥΣΔΕ τη διάθεση εκπαιδευτικών 

για τις ανάγκες του προγράμματος.
ii. Εισηγούνται τις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρω-

τών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του προγράμματος.
4. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εν συνεχεία 

οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, μετά την επιλογή και τοπο-
θέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 
(Α’ 136), οι οποίοι έχουν την παιδαγωγική ευθύνη για τα 
ΕΠΑ.Λ: αναλαμβάνουν την υποστήριξη της υλοποίησης 
των στόχων του προγράμματος με κάθε μέσο.

5. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, πέραν των 
γενικότερων αρμοδιοτήτων τους:

i. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, προς ενημέρωση των 
μαθητών/μαθητριών και των γονέων και κηδεμόνων του 
σχολείου για τη λειτουργία του προγράμματος.

ii. Αναλαμβάνουν την υλικοτεχνική υποστήριξη της 
μαθησιακής διαδικασίας και των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος.

iii. Προωθούν και διευκολύνουν τη δικτύωση των σχο-
λείων για την παρακολούθηση του προγράμματος.

6. Το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την υλοποίηση της επιμόρφω-
σης των εκπαιδευτικών ΠΕ02 και ΠΕ03 που συμμετέχουν 
στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υπο-
στήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Άρθρο 3
Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. για την υλοποίηση της 
Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας

1. Η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με εκπαιδευτικούς για την 
υλοποίηση της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας 
στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-
Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» γίνεται με 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, πλήρους και μειωμένου 
ωραρίου, που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασί-

ας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με βάση την 
κατάταξη των υποψηφίων στον οικείο πίνακα, με την 
επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περί-
πτωση που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπλη-
ρώνουν το κατά περίπτωση ωράριό τους στην Α’ τάξη 
με εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, όπως ορίζει η 
Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών 
μονάδων ΕΠΑ.Λ.», μπορούν να απασχολούνται για τη 
συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου σε τμήματα 
της Α’ τάξης όμορου ΕΠΑ.Λ. στα οποία υλοποιείται εναλ-
λακτική ενισχυτική διδασκαλία. Σε περίπτωση που και 
πάλι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν 
ωράριο, μπορούν να απασχολούνται σε τμήματα της Β’ 
και Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στα οποία έχουν τοποθετηθεί για 
την υλοποίηση εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας, 
μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

2. Για τις ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδα-
σκαλίας μπορούν να διατίθενται στη σχολική μονάδα 
στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, με απόφαση 
του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΔΕ, μόνιμοι εκπαιδευ-
τικοί των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 που βρίσκονται στη 
διάθεσή του, εξ ολοκλήρου ή για τη συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, μόνο εάν 
έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του ωρολογίου κανονικού 
προγράμματος όλων των σχολείων της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης.

3. Μπορούν, επίσης, να διατίθενται αναπληρωτές που 
έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες του κανονικού προ-
γράμματος των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της εκάστοτε Διεύθυνσης, με χρήση πόρων του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή του τακτικού προ-
ϋπολογισμού, εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες αυτές 
στο σύνολό τους.

4. Ο χρόνος υπηρεσίας στα τμήματα εναλλακτικής 
ενισχυτικής διδασκαλίας προσμετράται ως χρόνος δι-
δακτικής προϋπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υπουργός Η Υφυπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

   (2)

 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας πεντακοσίων δέκα ευρώ (510,00 €) με Φ.Π.Α., 
της εταιρείας «ΣΕΛΑΧΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΣΦΑΓΕΙΑ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα. 

 Με την υπό στοιχεία 57341 Φ.804.22/19-9-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοι-
νωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρ-
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θρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση 

δωρεάς της εταιρείας «ΣΕΛΑΧΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΣΦΑΓΕΙΑ» εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων δέκα ευρώ 

(510,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά τέσσερα (04) ελαστι-

κά επίσωτρα 255/65/R17 ΔΤ:Η και Δ.Φ. 110 50/50 Μ+S 

TRACMAX για την κάλυψη των αναγκών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. 
Λέσβου. 

 Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049582109220004*


