
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

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

5 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

6 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 334109/8288/2290/755/
1.7.2020 απόφασης (Β΄ 2769).

7 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομι-
κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Θήρας 
με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Μέρι-
μνας και Παιδείας».

8 Ίδρυση Εργαστηρίου «Σχεδιασμού Προϊόντων & 
Βιομηχανικής Παραγωγής» στο Τμήμα Δασολογί-
ας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

9 Έγκριση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το έτος 2021.

10 Έγκριση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο 
του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων, για την τή-
ρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 149380/Ν1 (1)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

ποιήθηκαν και ισχύουν, 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 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 
ν. 4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

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

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 πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών ... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε από την 
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 1584).

6. Την από 25.5.2020 αίτηση του ενδιαφερομένου για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

7. Την υπό στοιχεία ΔΑ/33268/11.9.2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

9. 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 «Α.ΧAΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για δύο 
(2) αίθουσες διδασκαλίας στον δεύτερο όροφο, μία (1) 
δυναμικότητας δέκα τεσσάρων (14) νηπίων και μία (1) 
δέκα οκτώ (18) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - BABY 
SMILE».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Καποδι-
στρίου 11 στα Μελίσσια Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο ΥΠΕΘ τον Χανιώτη Αντώνιο.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Noεμβρίου 2020

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

Αριθμ. 149459/Ν1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

ποιήθηκαν και ισχύουν, 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 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως 

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 
ν. 4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

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

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 πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών ... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε από την 
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 1584).

6. Την από 29.5.2020 αίτηση του ΠΑΠΠΑ ΠΕΤΡΟΥ, 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «EPIRUS SPORT & 
HEALT CENTER IKE» για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Νη-
πιαγωγείου.

7. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/9.9.2020 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

9. 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 «EPIRUS SPORT & HEALT CENTER IKE» άδεια Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγω-
γείου για τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - EPIRUS 
NATURE SCHOOL».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στη θέση Βοϊδολεί-
βαδο στο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων, με νόμιμο εκπρό-
σωπο στο ΥΠΕΘ τον ΠΑΠΠΑ ΠΕΤΡΟ.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Noεμβρίου 2020

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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Αριθμ. 149487/Ν1 (3)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 
ν. 4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 118).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παρ. 3 σε συνδυασμό με τη διάταξη της 
παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

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/12.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(756 Β΄).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική από-
φαση (Β΄ 1584).

6. Το από 28.5.2020 αίτημα των ενδιαφερομένων για 
χορήγηση της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.

7. Την υπό στοιχεία ΔΑ/35611/2.10.2020 απόφαση δι-
ατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

9. 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 
εταιρεία «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού 

Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχο-
λείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυ-
ναμικότητας δέκα πέντε (15) μαθητών έκαστη, τέσσερις 
(4) αίθουσες διδασκαλίας στον πρώτο όροφο, μία (1) 
δυναμικότητας δέκα έξι (16) μαθητών και τρείς (3) δυ-
ναμικότητας δέκα πέντε (15) μαθητών, μία (1) αίθουσα 
πληροφορικής στον πρώτο όροφο δυναμικότητας δέκα 
έξι (16) μαθητών και ένα (1) εργαστήριο δυναμικότητας 
είκοσι (20) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχο-
λείο - ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ.».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει επί της οδού 
Διαμαντή Κασιούμη 3 στα Ιωάννινα, με νόμιμη εκπρό-
σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη 
Νάτσικα Ευαγγελία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Noεμβρίου 2020

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

Αριθμ. 149359/Ν1 (4)
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 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 
ν. 4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρ-
θρου 11 του ν.  4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων...... και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 118).
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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 παραγράφου 5 του 
άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

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/12.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση .. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20.6.2013 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13.3.2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ... 
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 81138/5.10.2017 απόφαση του Δημάρ-
χου Βόλου για χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαι-
δαγώγησης (ΜΦΠΑΔ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 71099/29.8.2018 απόφαση του Δημάρχου
Βόλου.

8. Την από 9.3.2020 αίτηση της ενδιαφερομένης για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/37459/15.10.2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου 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 ΠΟ-
ΛΥΧΡΟΝΟΥ ΜΑΡΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι (20) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΦΩΓΗΝΕΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Δαβάκη 
16 στο Βόλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Noεμβρίου 2020

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Αριθμ. 149428/Ν1 (5)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 
ν. 4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπο-
ρικών 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 την παρ. 5 του άρθρου 50 του 
ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

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/12.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
... ΝΠΔΔ» (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.11828/293/13.3.2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ... 
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

7. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/149560/Δ5/15.10.2013 
(Β΄ 666/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νη-
πιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, όπως τροπο-
ποιήθηκε ως προς τη δυναμικότητα με την υπό στοιχεία 
71914/Ν1/7.5.2018 (Β΄ 1860) υπουργική απόφαση.

8. Την από 16.1.2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.
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9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/33268/11.9.2020 απόφαση δι-
ατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/149560/
Δ5/15.10.2013 (Β΄ 666/2014) υπουργική απόφαση χο-
ρήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, 
όπως τροποποιήθηκε ως προς τη δυναμικότητα με την 
υπό στοιχεία 71914/Ν1/7.5.2018 (Β΄ 1860) υπουργική 
απόφαση, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΚΟΠΕΡΤΙ Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο δυναμικότη-
τας είκοσι οκτώ (28) νηπίων, μια (1) στον πρώτο όροφο 
δυναμικότητας είκοσι ένα (21) νηπίων και δύο (2) στο 
υποβαθμισμένο ισόγειο, μία (1) δυναμικότητας είκοσι 
οκτώ (28) νηπίων και μία (1) δέκα επτά (17) νηπίων.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της 
ενδιαφερομένης, η συνολική δυναμικότητα των αιθου-
σών διδασκαλίας δεν θα ξεπερνάει αυτή των ογδόντα 
επτά (87) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΚΟΠΕΡΤΙ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτ. 15 
στη Θεσσαλονίκη, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη Χατζημουρατίδου 
Ελισσάβετ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Noεμβρίου 2020

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ 
ΤΕΘΧ/613419/16438/4539/1990 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 334109/8288/2290/755/

1.7.2020 απόφασης (Β΄ 2769).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 12 και το άρθρο 14 του 
ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών 
Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (Α΄ 127), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Toν ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

4. Το άρθρο 64 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142), 
με το οποίο τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, οι 
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1158/1981 και του άρ-
θρου 8 του π.δ. 370/1983.

5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» 
(Α΄ 114).

6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α΄ 7, διόρθωση σφάλματος Α΄ 158).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

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

9. Το άρθρο 8 του π.δ. 370/1983 «Περί κανονισμού 
οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δρα-
ματικής Τέχνης, (Τμ. Υποκριτικής)» (Α΄ 130) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. 16984/3.4.1998 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτή-
σεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσε-
ων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» 
(Β΄ 386) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την παρ. 1Δ της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/
126621/460/10.3.2020 υπουργικής απόφασης «Μετα-
βίβαση αρμοδιότητας τελικής Υπογραφής στους Προ-
ϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν 
συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις» 
(Β΄ 793).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/5608
42/15240/4209/1835/12.10.2020 απόφαση «Εισαγωγι-
κές εξετάσεις “Ταλέντων” σχολικού έτους 2020 - 2021» 
(Β΄ 4541).

13. Τις υφιστάμενες έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες για 
τη διεξαγωγή των Εισαγωγικών εξετάσεων των «Εξαι-
ρετικών Ταλέντων» των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής 
Τέχνης και τη σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981.

14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους τροποποιούμε 
την υπ’ αρ. 334109/8288/2290/755/1.7.2020 απόφαση 
(Β΄ 2769) και παρατείνουμε την προθεσμία διενέργειας 
των Εισαγωγικών Εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών Δρα-
ματικής Τέχνης, ειδικά για την κατηγορία των “Ταλέντων” 
της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1158/1981, της περ. β΄ 
της ανωτέρω απόφασης έως τις 20 Νοεμβρίου 2020.
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2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 
334109/8288/2290/755/1.7.2020 απόφαση (Β΄ 2769).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2020

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Σύγχρονου Πολιτισμού

ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

Ι

Αριθμ. 50470 (7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομι-

κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Θήρας 

με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Μέρι-

μνας και Παιδείας».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47),

γ) του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236),

δ) των άρθρων 239, 240 και 241 του ν. 3463/2006 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

ε) της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).
στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2009 (Α΄ 133),

ζ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 131).

2. Την υπ’ αρ. 78161/31.12.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύ-
καρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Την υπ’ αρ. 49/2011 (Β΄ 1140) απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Θήρας περί Συγχώνευσης Δημοτικών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σε ένα ενιαίο 
Πρόσωπο, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ».

4. Την υπ’ αρ. 88967/2015 (Β΄  2795) απόφαση του 
Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Αιγαίου περί Τροποποίησης συστατικής 
πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θήρας με την επωνυμία 
«Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας».

5. Την υπ’ αρ. 9259/2017 (Β΄ 678) απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
περί Τροποποίησης συστατικής πράξης του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θήρας με την
επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παι-
δείας».

6. Την υπ’ αρ. 120/18.8.2020 (σε ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θή-
ρας με θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 25/2020 απόφασης 
του Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας με 
θέμα Αίτημα για τροποποίηση του ΦΕΚ 2ης τροποποίη-
σης του Οργανισμού (Β΄ 678/2017) - Αύξηση του ποσού 
τακτικής επιχορήγησης».

7. Την υπ’ αρ. 691/15.9.2020 σύμφωνη γνώμη του Δη-
μάρχου Θήρας.

8. Την υπ’ αρ. 11714/15.10.2020 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 120/18.8.2020 (σε ορθή επανά-
ληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Θήρας και τροποποιούμε την υπ’ αρ. 49/2011 (Β΄ 1140) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας περί Συγ-
χώνευσης Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσί-
ου Δικαίου, σε ένα ενιαίο Πρόσωπο, με την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙ-
ΑΣ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 88967/2015 
(Β΄ 2795) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και την 
υπ’ αρ. 9259/2017 (Β΄ 678) απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως προς το 
ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου 
Θήρας που αναφέρεται στην παρ. α των «Πόρων του 
Νομικού Προσώπου», το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό 
των 750.000,00 ευρώ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 49/2011 (Β΄ 1140) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, όπως τροπο-
ποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους 750.000,00 ευρώ για το έτος 2020, 
το οποίο έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 00.6715.002 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας, με τίτλο «Επιχορή-
γηση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Κοινωνικής 
Μέριμνας και Παιδείας», καθώς επίσης στα επόμενα έτη 
θα εγγράφεται στον ίδιο κωδικό αριθμό εξόδων με το 
ίδιο ποσό ετήσιας δαπάνης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
11714/15.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 3 Νοεμβρίου 2020 

Ο Ασκών Καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 21535/20/ΓΠ (8)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Σχεδιασμού Προϊόντων & 

Βιομηχανικής Παραγωγής» στο Τμήμα Δασολο-

γίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχο-

λής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114).
2. Την υπ’ αρ. 33/7.10.2020 (θέμα 7ο) απόφαση της Συ-

νέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου 
και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.

3. Την υπ’ αρ. 241/30.10.2020 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτλο: 
«Σχεδιασμού Προϊόντων & Βιομηχανικής Παραγωγής» 
και αγγλικό τίτλο «Laboratory of Products Design & 
Industrial Production» στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστη-
μών Ξύλου και Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμού του εσωτε-
ρικού κανονισμού του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου

Ιδρύεται στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου 
και Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, το Εργαστήριο με τίτλο: «Σχεδιασμού 
Προϊόντων & Βιομηχανικής Παραγωγής» («Laboratory 
of Products Design & Industrial Production»),το οποίο 
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείμενα του Σχεδιασμού Προϊόντων 
και της Βιομηχανικής Παραγωγής.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από παρόντα 
Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω 
άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή - σκοπό:
• Την προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικεί-

μενα του εργαστηρίου.
• Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήμα-

τος ΔΕΞΥΣ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου.

• Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
αιχμής από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου, τους προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εξωτερικούς 
και λοιπούς συνεργάτες στα παραπάνω γνωστικά αντι-
κείμενα και πεδία.

• Την παροχή υπηρεσιών προς επιμέρους φορείς και 
επιχειρήσεις, του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού το-
μέα.

• Τη διάχυση της γνώσης μέσω επιστημονικών άρθρων, 
βιβλίων, συνεδρίων κ.ο.κ.

• Τη συνεργασία με συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, 
φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, επιστημονι-
κούς και λοιπούς ερευνητικούς οργανισμούς καθώς και 
κοινωνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
με στόχο τη συμβολή στη διερεύνηση και επίλυση ζητη-
μάτων που εμπίπτουν στα επιστημονικά και ερευνητικά 
πεδία του Εργαστηρίου.

• Τη λειτουργία του ως συμβουλευτικός φορέα της 
κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης.

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου Σχεδια-
σμού Προϊόντων και Βιομηχανικής Παραγωγής αφορούν:

1. Την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσης, την προώ-
θηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την κα-
τάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα που 
δραστηριοποιείται.

2. Το συνδυασμό των γνώσεων, των πρακτικών δεξιο-
τήτων και των εξελίξεων που χαρακτηρίζουν το σύγ-
χρονο σχεδιαστικό και παραγωγικό περιβάλλον και την 
τεχνολογία, με τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

3. Τον εφοδιασμό των φοιτητών/ριών με τα απαραίτη-
τα εργαλεία (γνωσιακά και τεχνολογικά) που θα τους επι-
τρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών στο 
πλαίσιο μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

4. Τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυ-
σίδα αξίας των επιχειρήσεων ξύλου και λοιπών δασικών 
προϊόντων, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες σχεδιασμού 
και παραγωγής και αναπτύσσοντας καινοτομίες φιλικές 
προς το περιβάλλον στις υπάρχουσες και αναδυόμενες 
αγορές.

5. Την ενίσχυση της απασχόλησης και η επαγγελματική 
αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, 
στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μετα-
ποίησης των δασικών προϊόντων, τη βιομηχανία και τις 
επιχειρήσεις της βιοοικονομίας των δασών, τη συμβου-
λευτική επιχειρήσεων, τη σύνταξη και υποβολή ερευνητι-
κών και επενδυτικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, 
την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

6. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του 
Εργαστηρίου.

7. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού 
και το σχεδιασμό διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στα παραπάνω θέματα.

8. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό 
προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου 
και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα, 
κέντρα ερευνών, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κ.λπ. 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα 
εναρμονίζονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
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9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων 
και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής και 
αλλοδαπής και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και 
εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

10. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινο-
τήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαι-
δευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπά-
ζονται τους στόχους του Εργαστηρίου.

11. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής 
μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Προϊόντων και Βιομηχα-
νικής Παραγωγής στελεχώνεται από:

1. Μέλη Δ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα Δασολο-
γίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Παν. Θεσ-
σαλίας,που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του άρθρου 
28 του ν. 4485/2017).

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ) που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του 
άρθρου 28 του ν. 4485/2017) που τοποθετούνται στο 
Εργαστήριο.

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες.

4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση 
με το Εργαστήριο.

5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

6. Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοι-
κητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαί-
νει σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού 
και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δα-
σολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, σύμφω-
να με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 115 
του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την υπό στοιχεία 77561/
Ζ1/19.6.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 2481).

Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή 
ή του επίκουρου καθηγητή.

Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας 

ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ του τμήμα-
τος ΔΕΞΥΣ, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις εξής αρμοδιό-
τητες:

1. Το συντονισμό του διδακτικού έργου (προπτυχια-
κού, μεταπτυχιακού) και του ερευνητικού έργου του 
Εργαστηρίου.

2. Την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και του τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου.

3. Την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς.

4. Τη μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πό-
ρων του Εργαστηρίου.

5. Τη μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με 
το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την ορ-
γάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπι-
κού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

6. Τη μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Ερ-
γαστηρίου.

7. Την υποβολή προτάσεων στο Τμήμα για την προ-
μήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και ανα-
λώσιμων υλικών.

8. Τη διεκπεραίωση κάθε εισερχόμενου - εξερχόμενου 
εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο, και γενικά 
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστη-
ρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκαθί-
σταται σε χώρους του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών 
Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα.

Στο Εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και 
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις.

Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο 
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για 
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ.

Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται 
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος 
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα

Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
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υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53): «Προϋποθέσεις πα-
ροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια 
σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και Επιμορφωτικά - Εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων

• Αρχείο αλληλογραφίας.
• Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
• Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για 
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Σχε-
διασμού Προϊόντων & Βιομηχανικής Παραγωγής» και 
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός, κα-
θώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος όπου είναι 
εγκαταστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος 
και την προσθήκη του τίτλου του.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα «Laboratory of Products Desing & Industrial 
Production» χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για 
την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 3 Νοεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 50 (9)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το έτος 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/ 

1997 «Διοίκηση Οργάνωση στελέχωση Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 109 του 
ν. 1188/1981 «Περί κυρώσεως του κωδικός περί κατα-
στάσεως προσωπικού Ο.Τ.Α.» (Α΄ 204).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2515/ 
1997 σύμφωνα με τις οποίες η διάθεση των ωρών γίνεται 
ανάλογα με τις εμφανιζόμενες υπηρεσια κής ανάγκες.

4. Tις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Το προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 όπου έχει προ-

βλεφθεί η πίστωσης αμοιβής υπερωριακής εργασίας 
προς συμπλήρωση για το έτος 2021.

6. Το γεγονός ότι το Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων 
λειτουργεί όλες τις ημέρες του χρόνου (δεν κλείνει ούτε 
μια μέρα) λόγω τις αυξημένης επισκεψιμότητας σύμφω-
να με το άρθρο 2 του από 29-5-1958 β.δ. (Α΄ 97), περί 
σύστασής του.

7. Η πίστωση έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋ-
πολογισμό του Σπηλαίου Περάματος οικ. έτους 2021 και 
είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 10-6042 ποσού 9.000,00 €, 
αποφασίζουμε:

1ον: Εγκρίνει την υπερωριακή εργασία του προσωπι-
κού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) 
για το έτος 2021, που θα προσληφθούν από 1.1.2021 
ως 31.12.2021 και για όλο το έτος 2021, κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, για τέσσερις χιλιάδες πεντα-
κόσιες (4.500) ώρες, «από την 9η ώρα πρωινή έως 17η 
ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά εβδομήντα πέντε 
τις εκατό (75%)», λόγω της ιδιομορφίας και του είδους 
της εργασίας που επιτελούν οι εργαζόμενοι με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου (ξεναγοί, επιμελητής εισπράξεων και 
οδηγός τραίνου).

2ον: Η βεβαίωση της εργασίας θα βεβαιώνεται από 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
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3ον: Η σχετική δαπάνη θα καταβάλλεται, από τις πι-
στώσεις μισθοδοσίας και συγκεκριμένα από τον Κ. Α. 
10-6042 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 όπου και 
έχει προβλεφθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πέραμα, 3 Νοεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 51 (10)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο 

του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων, για την τή-

ρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικη-

τικού Συμβουλίου για το έτος 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007.
3. Tις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.
6. Την υπό στοιχεία οικ. 2/2015/5.1.2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ-
γούνται με τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Νομικού Προσώπου για το έτος 2021 οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Το προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 όπου έχει προ-
βλεφθεί η πίστωσης αμοιβής πρακτικογράφου για το 
έτος 2021.

9. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση 
του ΚΑ 10-6012.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2021 του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων και η δαπά-
νη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα 
ανέλθει στο ποσό των 2.000,00 €, αποφασίζει:

Εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία για τον υπάλληλο Γε-
ώργιο Κάκο του Σπυρίδωνος ΔΕ/Διοικητικού, υπάλληλο 
του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων, για την τήρηση των 
πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
για το έτος 2021, για είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, με την 
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κά-
λυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών 
του Σπηλαίου.

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται 
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ορίζεται 
στο ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πέραμα, 3 Νοεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΗΣ
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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,

*02050301311200012*
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