
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποποίηση της προς το Ελληνικό Δημόσιο κληρο-
νομίας Προκόπιου Τραϊανού του Δημητρίου.

2 Σύσταση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβου-
λίου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(Ε.Κ.Κ.Ε.).

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ.  26329/11.3.2022 από-
φασης «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τε-
χνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και 
Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την 
Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βο-
ήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
(ΕΠΑ)» (Β’ 1244).

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

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

6 Αποδοχή δωρεάς ενός (1) αστυνομικού σκύλου, 
γένους αρσενικού, χρώματος καφέ - μαύρου, φυ-
λής Belgian Shepherd Dog-Malinois (Μαλινουά), 
που ακούει στο όνομα «LOGAN», με αριθμό ηλε-
κτρονικής ταυτοποίησης 900182002288338, συ-
νολικής αξίας 1.400,00  € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) από τον Αρχιφύλακα (248344) ΜΟΥΛΑ Ανα-
στάσιο του Συμεών προς την Ελληνική Αστυνομία.

7 Kαθιέρωση ωραρίου λειτουργίας των αθλητικών 
εγκαταστάσεων τις καθημερινές, πέραν του ωρα-
ρίου Δημοσίων Υπηρεσιών, για το έτος 2023 του 
Ν.Π. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνι-
κής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών”.

8 Χορήγηση άδειας μεταστέγασης του Ωδείου «ΤΕ-
ΧΝΗΣ ΕΡΓΟΝ» στη Λαμία.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)    
 Αποποίηση της προς το Ελληνικό Δημόσιο κλη-

ρονομίας Προκόπιου Τραϊανού του Δημητρίου. 

   Με την υπό  στοιχεία  148636 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 
12-10-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Πε-
ριουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’ 185), έγινε αποποίηση της κληρονομίας του Προκό-
πιου Τραϊανού του Δημητρίου, η οποία καταλείφθηκε 
στο Ελληνικό Δημόσιο με την από 1-4-2017 ιδιόγραφη 
διαθήκη του που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αρ. 94/2018 
πρακτικό του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας Ν. Πέλλας, επειδή 
δεν είναι επωφελής προς αυτό. 

 Ο Προϊστάμενος 
της Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 99378 (2)
Σύσταση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβου-

λίου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

(Ε.Κ.Κ.Ε.). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), καθώς και τις 
παρ. 8 και 12 έως 16 του άρθρου 146Α του ίδιου νόμου,

β) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45),

γ) του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),
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δ) του άρθρου 80 του ν. 4796/2021 «Απλούστευση 
του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων 
αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθ-
μίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, 
άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλ-
λες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 63) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 392 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),

ε) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),

στ) της περ. β’ της παρ. 3 και της περ. ε’ της παρ. 5 του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Το π.δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών Ερευνών» (Α’ 150), όπως έχει τροποποιηθεί 
με το π.δ. 392/1996 (Α’ 264).

3. Την υπ’ αρ. 88453/3-6-2019 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Κέ-
ντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)» (Β’ 2280).

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

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

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

7. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 3).

8. Την υπ’ αρ. 48/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100).

9. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

10. Την υπ’ αρ. 679/391/8-4-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνι-
κών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)» (Β’ 1527).

11. Την υπ’ αρ. 95548/5-10-2022 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

12. Το γεγονός ότι αν από την έκδοση της παρούσας 
προκληθεί ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αυτή θα καθοριστεί με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007, για την 
αποζημίωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
καθώς και του γραμματέα του πειθαρχικού συμβουλίου..

13. Την ανάγκη συγκρότησης Πρωτοβάθμιου Πειθαρ-
χικού Συμβουλίου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευ-
νών (Ε.Κ.Κ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβου-
λίου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), 
με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και με αποκλειστική αρμο-
διότητα την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους υπαλ-
λήλους αυτού.

2. Το ως άνω Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
είναι πενταμελές, συνεδριάζει δημόσια και αποτελείται 
από:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρω-
τοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων 
ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγε-
λέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα 
με το υπό στοιχείο α) της παρ. 2 του άρθρου 146Β του 
ν. 3528/2007,

β) ένα (1) μέλος, το οποίο είναι πάρεδρος ή δικαστικός 
αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με 
τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το υπό στοιχείο β) της 
παρ. 2 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007,

γ) ένα (1) μέλος, το οποίο είναι μόνιμος υπάλληλος, 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης με τον Αναπληρωτή του, κατά 
τα οριζόμενα στο υπό στοιχείο γ) του άρθρου 146Β του 
ν. 3528/2007, οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα του πειθαρ-
χικού συμβουλίου και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Ε.Κ.Κ.Ε.,

δ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρω-
τές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος 
υπάλληλος.

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, με 
πράξη του Προέδρου, μόνο μέλη αυτού, τακτικά ή ανα-
πληρωματικά Γραμματέας του πειθαρχικού συμβουλίου 
ορίζεται υπάλληλος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με βαθμό του-
λάχιστον Β’ .

3. Στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του πειθαρ-
χικού συμβουλίου, καθώς και στον εισηγητή και στον 
γραμματέα καταβάλλεται αποζημίωση με βάση, ιδίως, 
τον αριθμό των συνεδριάσεων στις οποίες μετείχαν και 
τον αριθμό των υποθέσεων που ολοκληρώθηκαν, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 146Β του 
ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του 
άρθρου 53 του ν. 4674/2020.

4. Για τη διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβου-
λίου, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 136, 137, 138, 
139, και 140 του ν. 3528/2007.

5. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.

6. Ο Αναπληρωτής του Προέδρου προεδρεύει σε πε-
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ   
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   Αριθμ. 99318 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 26329/11.3.2022 από-

φασης «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τε-

χνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και 

Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την 

Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βο-

ήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΕΠΑ)» (Β’ 1244). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

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

β. του μέρους ΙΗ’ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του 
ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 167) και ιδίως των άρθρων 134 «Τεχνική Βοήθεια» και 
139 «Μεταβατική περίοδος»,

γ. του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-
ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως του 
άρθρου 119 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - 
Εξουσιοδοτική διάταξη» και της παρ. 4 του άρθρου 329 
«Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδο-
τική διάταξη»,

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

ε. του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας, ανεξάρτητης 
αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονι-
κού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - αντικατάσταση 
του 6ου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 - Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204),

στ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α’ 112),

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

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. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

2. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
«Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης 
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την 
προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α’ 174).

3. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

4. Την υπ’ αρ. 4378/15.1.2020 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 
του ν. 4635/2019 “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες δια-
τάξεις” (Α’ 167)» (Β’ 67).

5. Την υπ’ αρ. 95189/14.9.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και 
Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων 
(ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προ-
γραμματικής περιόδου 2021-2025» (Β’ 3961).

6. Την υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
(ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).

7. Την υπ’ αρ. 26329/17.3.2022 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασίες Υλοποίη-
σης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουρ-
γίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την 
Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» (Β’ 1244).

8. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφο-
ρούν τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, 
διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, 
εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΠΑ, κα-
θώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητι-
κής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων 
του. Συνίσταται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη 
υπηρεσιών, στην κάλυψη δαπανών, καθώς και σε κάθε 
άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυ-
ση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων 
του ΕΠΑ. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από 
εθνικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων.

9. Την από 7.10.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχεί-
ρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
από την οποία προκύπτει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα 
Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου, των οποίων 
ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικο-
νομικό τους αντικείμενο έως τις 31/12/2022.

10. Την υπ’ αρ. 96969/10.10.2022 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία 
διαπιστώνεται ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση επί του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται το άρθρο 14 «Περίοδος Επιλεξιμότητας 
δαπανών προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
Μεταβατικής Περιόδου» της υπ’ αρ. 26329/11.3.2022 
απόφασης «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Κα-
ταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση 
Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» (Β’ 1244), ως προς τη λήξη της 
περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου 
του ΕΠΑ, ως εξής:
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«Άρθρο 14
Περίοδος Επιλεξιμότητας δαπανών 
προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
Μεταβατικής Περιόδου

Η λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών του 
προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Μετα-
βατικής Περιόδου του ΕΠΑ, όπως περιγράφεται στην 
υπ’  αρ.  4378/15.1.2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 
του ν. 4635/2019 “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες δια-
τάξεις” (Α’ 167)» (Β’ 67) παρατείνεται έως τις 31.12.2023.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 125628/Ν1 (4)
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. Τον ν.  682/1977 (Α’  244), σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(Α’ 222), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιή-
σεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου “Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υπο-
χρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευ-
κόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων 
Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογρα-

φή των Συμβάσεων” και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-
μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107), το 
άρθρο 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και 
την παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρω-
ση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες 
ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), το άρθρο 11 
του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 8), το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118) 
και το άρθρο 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελ-
ληνόγλωση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

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

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

5. Την υπ’  αρ.  10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν.  4093/2012» (Β’  3057), όπως τροποποιήθη-
κε με την υπό  στοιχεία  34566/ΙΑ/12-3-2013 (Β’  756) 
κοινή υπουργική απόφαση.

6. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου 
και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθη-
κε με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β’ 1584) 
υπουργική απόφαση.

7. Την υπό  στοιχεία  Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφι-
κών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων 
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157).

8. Την υπ’ αρ. 1835/15-7-2020 απόφαση του Δημάρχου 
Ρεθύμνης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδα-
γώγησης (ΜΦΠΑΔ) στην Ροδινού Χρυσή.

9. Την υπό στοιχεία 146887/Ν1/23-9-2019 (Β’ 3654) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

10. Την υπό στοιχεία 38331/Ν1/4-4-2022 αίτηση της 
ενδιαφερομένης για τροποποίηση της άδειας του Ιδιω-
τικού Νηπιαγωγείου.
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11. Την υπό στοιχεία ΔΑ/10491/12-7-2022 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

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

13. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 146887/Ν1/23-9-2019 
(Β’ 3654) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζό-
μενου Νηπιαγωγείου ως προς τη διεύθυνση λειτουργίας, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2022-2023, χορηγούμε στην 
Ροδινού Χρυσή άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας, δυναμικότητας 
δεκαπέντε (15) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΜΟΡΜΟΛΗΣ 2».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Καπετάν 
Γιώργη Μακρή πάροδος 13, στον οικισμό Άγιος Μάρκος - 
Μισσίρια στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

   Αριθμ. 124610/Ν1 (5)
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. Τον ν.  682/1977 (Α’  244), σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις 
του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου “Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ), με τίτλο "Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης", της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
ΤτΕ, με τίτλο "Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υπο-
χρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευ-
κόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων 
Ομολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή 
των Συμβάσεων” και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18), 
το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) 
και την παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρω-
ση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες 
ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), το άρθρο 11 
του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 8), το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118) 
και το άρθρο 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελ-
ληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την 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 από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν.  4093/2012» (Β’  3057), όπως τροποποιήθη-
κε με την υπό  στοιχεία  34566/ΙΑ/12-3-2013 (Β’  756) 
κοινή υπουργική απόφαση.

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποί-
ησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και 
ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β’ 1584) υπουργική απόφαση.

6. Την υπό  στοιχεία  Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφι-
κών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων 
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 57139/22-7-2021 απόφαση του Δήμου 
Βόλου.

8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

9. Το υπό στοιχεία ΥΠΑΙΘ 34428/Ν1/28-3-2022 αίτημα 
των ενδιαφερομένων για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
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10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/13377/27-9-2022 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

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

12. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

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

Από το σχολικό έτος 2022-2023, χορηγούμε στην 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και 
Κοινωνικής Ωφέλειας «ΚΑΜΙΝΑΔΑ» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για τέσσερις (4) αίθουσες 
διδασκαλίας, εκ των οποίων δύο (2) στο ισόγειο, δυναμι-
κότητας είκοσι δύο (22) και δεκατεσσάρων (14) νηπίων 
έκαστη και δύο (2) στον πρώτο όροφο, δυναμικότητας 
είκοσι πέντε (25) και δεκατεσσάρων (14) νηπίων έκαστη. 
Ωστόσο επισημαίνεται, ότι ο συνολικός αριθμός των νη-
πίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πενήντα εννέα (59) 
νήπια, σύμφωνα με την απόφαση διατύπωσης γνώμης 
του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΚΑΜΙΜΑΔΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Κανάρη 28, 
στο Βόλο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων την Παπαρήγα Ελένη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

(6)
 Αποδοχή δωρεάς ενός (1) αστυνομικού σκύλου, 

γένους αρσενικού, χρώματος καφέ-μαύρου, φυ-

λής Belgian Shepherd Dog-Malinois (Μαλινουά), 

που ακούει στο όνομα «LOGAN», με αριθμό ηλε-

κτρονικής ταυτοποίησης 900182002288338, συ-

νολικής αξίας 1.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) από τον Αρχιφύλακα (248344) ΜΟΥΛΑ 

Αναστάσιο του Συμεών προς την Ελληνική Αστυ-

νομία.   

 Με την υπ’ αρ. 6020/22/2125624/13.10.2022 απόφαση 
του Αστυνομικού Διευθυντή Φλώρινας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’ 185), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 496, 498 και 499 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η δωρεά του 
Αρχιφύλακα (248344) ΜΟΥΛΑ Αναστάσιου του Συμεών 
προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα προς το 
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών, αξίας χιλίων 
τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €), που αφορά ένα αστυνο-

μικό σκύλο, γένους αρσενικού, χρώματος καφέ - μαύρου, 
φυλής Belgian Shepherd Dog - Malinois (Μαλινουά), που 
ακούει στο όνομα «LOGAN», με αριθμό ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης 900182002288338. 

 Ο Διευθυντής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 228414 (7)
Kαθιέρωση ωραρίου λειτουργίας των αθλητικών 

εγκαταστάσεων τις καθημερινές, πέραν του ωρα-

ρίου Δημοσίων Υπηρεσιών, για το έτος 2023 του 

Ν.Π. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνι-

κής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών”. 

 O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 214, 225, 238 και 280 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 142/27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).

3. Το άρθρο 7 της υπ’ αρ.  11-10/18.10.01 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και 
Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας των Υπουργών 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Πολιτισμού» (Β’ 1362).

4. Το άρθρο 36 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47)

7. Την υπ’ αρ. 14138/15.5.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
και την υπ’ αρ. 34012/25.5.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 435) όμοια περί 
ανανέωσης της θητείας του.

8. Την παρ. 6.2.α του άρθρου 64 του ν. 4954/2022 
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαική Πρωτο-
βουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1799 της Επιτροπής για την θέσπιση τεχνικών προ-
διαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα 
συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική δια-
δικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, 
συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - 
Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136).
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9. Την υπ’ αρ.138/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του νομικού προσώπου «Οργανισμός Προσχο-
λικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δή-
μου Σερρών», περί καθιέρωσης ωρών λειτουργίας των 
αθλητικών εγκαταστάσεων, τις καθημερινές, πέραν τις 
15:00 μ.μ. έως τις 22:00 μ.μ., με παράταση λειτουργίας 
αυτών κατά δυο ώρες έως 24:00 μ.μ., όταν αγωνίζονται 
επαγγελματικές ομάδες εθνικών κατηγοριών.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα, προκαλεί-
ται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2023, του εν 
λόγω νομικού προσώπου, με εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις στους Κ.Α. 15.6012.01 «Αποζημίωση υπερωρια-
κής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων αθλητισμού» 
ποσού 3.500,00 ευρώ και Κ.Α. 15.6022.01 «Αποζημί-
ωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. 
Αθλητισμού» ποσού 800,00  ευρώ, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 2657/28.9.2022 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Υπηρε-
σιών Υποστήριξης του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση των ωρών λειτουργίας των κατωτέρω 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Προσχολι-
κής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δή-
μου Σερρών, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για το έτος 
2023, πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών, 
δηλαδή πέραν των 15:00 π.μ. έως τις 22:00 μ.μ., καθώς 
και την παράταση λειτουργίας αυτών, κατά 2 ώρες, έως 
24:00 μ.μ., εφόσον σε αυτά αγωνίζονται επαγγελματικές 
ομάδες εθνικών κατηγοριών:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
1. Κλειστό Γυμναστήριο Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων
2. Κλειστό Γυμναστήριο Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας 
3. Κολυμβητήριο Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων
4. Δημοτικό Στάδιο.
Οι μόνιμοι υπάλληλοι που εργάζονται πέραν του κα-

νονικού ωραρίου τις καθημερινές ανέρχονται σε εννιά 
(9) άτομα:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ (1)
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (1)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1)
ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (1)
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ (1)
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2)
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (2).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Σέρρες, 14 Οκτωβρίου 2022

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

 Αριθμ. 41178 (8)
Χορήγηση άδειας μεταστέγασης του Ωδείου «ΤΕ-

ΧΝΗΣ ΕΡΓΟΝ» στη Λαμία. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. 28 της παρ. 4 του άρθρου 94, και της παρ. 1 

του άρθρου 95, του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 90) και του β.δ. 16/1966 «Περί 
ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 7),

γ. του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,

δ. της υπό  στοιχεία  ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών κτη-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595),

ε. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 
απόφασης «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέ-
ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β’ 123),

στ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση και απλού-
στευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων 
αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (Β’ 693).

2. Την υπ’ αρ. 25173/29-6-2022 του ΚΑΚΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ 
του ΗΛΙΑ με τα συνημμένα δικαιολογητικά για τη χορή-
γηση άδειας μεταστέγασης του Ωδείου με την επωνυμία 
«ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΝ» από την πλ. Πάρκου και Ρήγα Φεραί-
ου 14 στην οδό Αβέρωφ 15, στη Λαμία.

3. Το από 7 Οκτωβρίου 2022 πρακτικό της Επιτροπής 
Ελέγχου Προϋποθέσεων Καταλληλότητας των κτηριακών 
εγκαταστάσεων για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού 
Ωδείου/Μουσικής Σχολής της περ. δ της παρ. 13 του άρ-
θρου 10 του ν. 3207/2003, που αφορά στον έλεγχο του 
κτηρίου στην οδό Αβέρωφ 15 στη Λαμία, όπου θα με-
ταστεγαστεί το Ωδείο «ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΝ», αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στο Ωδείο «ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΝ» άδεια μετα-
στέγασης στο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Αβέ-
ρωφ 15, στη Λαμία.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 13 Οκτωβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ   
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*02054842410220008*

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,
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