
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.151/2995/Β6/2010 
«Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπου-
δών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτά-
της Σχολής Καλών Τεχνών» (Β’ 55).

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου.

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

4 Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «HELLENIC 
ORTHOPAEDIC MUSCULOSKELETAL TRAINING 
EDU - Κ.Δ.Β.Μ. 1», στο νομικό πρόσωπο με την 
επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

5 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

6 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12642/Δ1. 4472/
17-3-2020 (Β’1033) υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη 
τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευόντων 
διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός απο-
φαινόμενου οργάνου.

7 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 
14.1.2015 (Β’ 116) υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 
της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ των 
δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 
10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
16 ν. 4305/2014)».

8 Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης Επίκουρου 
επί θητεία Καθηγητή σε οργανική θέση Επίκου-
ρου επί θητεία Καθηγητή.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.153/81644/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.151/2995/Β6/2010 

«Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπου-

δών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανω-

τάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (Β’ 55). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 

του ν. 2525/1997 (Α’ 188) όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Φ.252/66489/ Β6/27.6.2002 
υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο 
πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών...» (Β’ 822).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ.  Φ.151/2995/Β6/2010 
υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο 
πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (Β’ 55), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι-
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

5. Το πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστι-
κών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνε-
δρία 11.05.2020), σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης 
των εισαγωγικών εξετάσεων στο Τμήμα.

6. Το πρακτικό της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών (συνεδρία 14.05.2020), σχετικά με την 
ανάγκη τροποποίησης των εισαγωγικών εξετάσεων στο 
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Την υπ’ αρ. Φ1/Γ/252/66561/Β1/02-06-2020 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ ότι «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.151/2995/Β6/2010 
«Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του 
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Κα-
λών Τεχνών» (Β’ 55), ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο
Α. Το εδάφιο 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 «Δικαιολογη-

τικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται 
από τον υποψήφιο στην Γραμματεία του Τμήματος Εικα-
στικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς 
με σφραγίδα ταχυδρομείου από 1 Ιουλίου έως 7 Ιουλίου 
εκάστου έτους, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανω-
τάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή υποβάλλονται με ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που 
θα αναφέρεται στην προκήρυξη από 1 Ιουλίου μέχρι και 
7 Ιουλίου εκάστου έτους και είναι τα εξής:»

Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις 
καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών».

Γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων 
Εξετάσεων εκτελεί ο Γραμματέας της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών ή άλλος διοικητικός υπάλληλος που ορί-
ζεται με απόφαση του Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών».

Δ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 καταργείται με ταυ-
τόχρονη αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων.

Ε. Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθεται παράγραφος 
6 ως εξής:

«6. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα έργά 
της ανωτέρω παραγράφου 4, που θα εκτελέσουν οι υπο-
ψήφιοι, τροποποιούνται ως εξής:

(α) ένα αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο-
άσπρο) από γύψινο εκμαγείο - υποχρεωτική άσκηση,

(β) ένα έργο με χρώμα εκ του φυσικού, από την άσκη-
ση σύνθεσης-χρώματος,

(γ) μια δοκιμασία σχεδίου με θέμα ανθρώπινη μορφή, 
από έμψυχο ή άψυχο πρότυπο. Το θέμα δίνεται σε μια 
οποιαδήποτε μέρα των Εισιτηρίων Εξετάσεων και διαρ-
κεί τέσσερις ώρες,

(δ) μια άσκηση ελεύθερης ανασύνθεσης των δοθέντων 
θεμάτων (σχέδιο ή χρώμα).

Από το σύνολο των έργων που εκτελεί ο κάθε υποψή-
φιος επιλέγει να καταθέσει μετά το πέρας των εξετάσεων 
τρία έως τέσσερα (3-4) συνολικά σχέδια εκ των οποίων 
υποχρεωτική ορίζεται η δοκιμασία στο αναλογικό σχέδιο 
εκ του φυσικού (μαύρο-άσπρο) από γύψινο εκμαγείο και 
τα υπόλοιπα δύο έως τρία (2-3) μπορούν να είναι από 
οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες δοκιμασίες των 
περιπτώσεων (β) ή (γ) και (δ).

Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθε-
τεί τα πρότυπα στους χώρους που έχουν οριστεί για τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων».

Ζ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Ως Επιτηρητές, ορίζονται μέλη: α) του διοικητικού 
προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, β) των 
κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών, και γ) του διοικητικού και διδακτικού 
προσωπικού άλλων υπηρεσιών.»

Η. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Κατά την ημέρα έναρξης των εξετάσεων κάθε υπο-
ψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει το χώρο ή 
την αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εξεταστεί. Αλ-
λαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται εντός 
του χώρου ή της αίθουσας εξετάσεων μετά από έγκριση 
του Επόπτη ή των Βοηθών του».

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης κατα-
λαμβάνει και την εισαγωγή των υποψηφίων για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2020

Η Υπουργός 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 82951/N1 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’18) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α’107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α’193) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α’268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (Α’8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (Α’118) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (Α’109), όπως αντικαταστάθηκε από τη δι-
άταξη της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με την παρά-
γραφο 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’111).
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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 υπ’ αρ. 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 756).

5. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αρ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(Β’ 1584).

6. Την υπ’ αρ. Φ.2.ΓΑ/117359/Δ5/27-8-2013 (Β’ 187) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολεί-
ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, η οποία 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 155716/Ν1/19-9-2018
(4767/τ.Β’/25-10-2018) υπουργική απόφαση.

7. Την από 15-5-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

8. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δι-
καιώματος 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:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Φ.2.ΓΑ/117359/Δ5/27-8-2013
(Β’187) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγεί-
ου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 155716/Ν1/ 
19-9-2018 (4767/τ.Β’/25-10-2018) υπουργική απόφαση 
ως προς τον διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΚΟΡΑΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για τρεις (3) αίθουσες διδα-
σκαλίας στο ισόγειο, εκ των οποίων οι δύο (2) αίθουσες 
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων και 
η μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας δεκαοκτώ 
(18) νηπίων. Ο συνολικός αριθμός των νηπίων δεν δύνα-
ται να υπερβαίνει τα εξήντα (60).

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΠΑΛ-
ΛΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί των οδών 28ης Οκτω-
βρίου 11 και Μαραθωνομάχων στη Βάρη Αττικής, με 
νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων τον Δημήτριο Καράμαλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ   

 Αριθμ. 82883 /N1 (3)
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).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.. 
.. 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής.. . 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α’ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (Α’ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διά-
ταξη της παραγράφου 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 υπ’ αρ. 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 756).

5. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... 
ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αρ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(Β’1584).

6. Την υπ’ αρ. Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων.. . χαρακτήρα» 
(Β’1157).

7. Την υπ’ αρ. Φ.2.ΓΑ/137145/Δ5/26-9-2013 (Β’ 319) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, η οποία τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αρ. 214699/Δ1/15-12-2016 (Β’ 4137), 42057/
Δ1/13-3-2017 (Β’1004), 155406/Ν1/19-9-2018 (Β’4592) 
και 145954/Ν1/20-9-2019 (Β’ 3644) υπουργική απόφαση.

8. Την από 13-3-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

9. Την υπ’ αρ. ΔΑ/2345/7-2-2020 απόφαση επαναδια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δι-
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καιώματος 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 υπ’ αρ. Φ.2.ΓΑ/137145/Δ5/26-9-2013
(Β’ 319) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγεί-
ου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, η οποία τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αρ. 214699/Δ1/15-12-2016  (Β’4137), 42057/
Δ1/13-3-2017 (Β’1004), 155406/Ν1/19-9-2018 (Β’4592) 
και 145954/Ν1/20-9-2019 (Β’ 3644) υπουργική απόφαση, 
ως προς την επωνυμία της ιδιοκτήτριας εταιρείας και τη 
δυναμικότητα των αιθουσών, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμε-
νου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ για τρεις (3) αίθουσες 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ 
(28) νηπίων έκαστη. Ο συνολικός αριθμός των νηπίων 
δεν δύναται να υπερβαίνει τα εξήντα (60).

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

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην περιοχή Κορακιές 
Ακρωτηρίου στα Χανιά, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Κωνστα-
ντίνο Θεοδωρόπουλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 

 Ι 

   Αριθμ. Κ1/82861 (4)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «HELLENIC 

ORTHOPAEDIC MUSCULOSKELETAL TRAINING 

EDU - Κ.Δ.Β.Μ. 1», στο νομικό πρόσωπο με την 

επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε.».   

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016–Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-

τηγικής 2013-2016» (Α’ 222), άρθρο πρώτο, παράγραφος 
Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 
193), όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση «Καθο-
ρισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, 
την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίη-
ση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νο-
μικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 6030).

4. Την υπ’ αρ. 218502/K1/19-12-2018 απόφαση «Κα-
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγρά-
φου Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).

5. Το π.δ. 18/22-02-2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/08-07-2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) άρθρο 4, παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/17-07-2019 «Σύσταση και κατάργηση Γε-
νικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Δι-
οικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) άρθρο 6, παρ. 2.

8. Την υπ’ αρ. 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

9. Την υπ’ αρ. Κ1/78994/20-05-2019 αίτηση του νο-
μικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑ-
ΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

10. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
4093/2012 όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπ΄ αρ. 
ΔΑ/19866/21-05-2020 απόφασή του, της υπ’ αρ. 407/ 
21-05-2020 συνεδρίασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγείται Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα με διακριτικό τίτλο «HELLENIC ORTHOPAEDIC 
MUSCULOSKELETAL TRAINING EDU - Κ.Δ.Β.Μ. 1» και κω-
δικό 201082861, στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με δομή στη 
διεύθυνση ΧΕΡΣΙΦΡΟΝΟΣ 20-22, 11636, ΑΘΗΝΑ, με δυ-
ναμικότητα 60 άτομα ανά ώρα, χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προ-
σαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά τη περίπτωση 
14.α, της υποπαραγράφου Θ3, της παραγράφου Θ, του 
άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της 
αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 33) όπως ισχύει, έως 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30983Τεύχος B’ 3051/23.07.2020

την 31η Μαΐου ανά διετία από το έτος αδειοδότησης ή 
από το έτος της τελευταίας επικαιροποίησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 82934/N1 (5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244).
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 (Α’ 18) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α’ 
193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α’ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν.4229/2014 (Α’ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

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 (111 Α’).

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 υπ’ αρ. 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 756).

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση .. και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 1584).

6. Την υπ’ αρ. Φ.2.Α/125765/Δ5/10-9-2013 (Β’ 201) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολεί-
ου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 155896/Ν1/ 
19-9-2017 (Β’ 3478 και Β’ 3972) και 95592/Ν1/13-6-2019 
(Β’ 2524) υπουργική απόφαση.

7. Την από 13-3-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων 
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού 
Σχολείου.

8. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δι-
καιώματος 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:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Φ.2.Α/125765/Δ5/10-9-2013 
(Β’ 201) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού 
Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 155896/
Ν1/19-9-2017 (Β’ 3478 και Β’ 3972) και 95592/Ν1/13-6-2019
(Β’ 2524) υπουργική απόφαση, ως προς την επωνυμία 
της ιδιοκτήτριας εταιρείας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχο-
λείου για δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, οι οκτώ (8) 
δυναμικότητας είκοσι δύο (22) μαθητών, η μία (1) δυ-
ναμικότητας δεκατεσσάρων (14) μαθητών και η μία (1) 
δυναμικότητας δώδεκα (12) μαθητών. Επίσης, για τρία 
(3) εργαστήρια και μία (1) αίθουσα πληροφορικής.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχο-
λείο - ΖΗΤΑ Α.Ε.».

Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στην περιοχή Κορα-
κιές Ακρωτηρίου στα Χανιά, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Κωνσταντί-
νο Θεοδωρόπουλο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 

 Ι 

   Αριθμ. 26291/Δ1.8612 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12642/Δ1. 4472/

17-3-2020 (Β’1033) υπουργικής απόφασης 

«Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο 

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευ-

τερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, 

ορισμός αποφαινόμενου οργάνου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 παρ. 6 και του άρθρου 37 παρ. 
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2, 3, 4 του ν. 4622/2019 (Α’133) και του άρθρου 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), 

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 24, 25, 26, 65, 
66, 67, 68, 69Γ, 

γ) του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), 

ε) 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),

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

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

η) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες»,

θ) του π.δ. 54/2018 (Α’ 103) «Ορισμός του περιεχομέ-
νου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογι-
στικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης», 

ι) της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφασης 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού» (Β’ 3240/7-8-2018), όπως ισχύει, 

ια) της υπ’ αρ. οικ. 2/90906 /ΔΠΓΚ/19-12-2019 απόφα-
σης «Ανακατανομή πιστώσεων του κρατικού προϋπολο-
γισμού» (Β’ 4885), 

ιβ) της υπ’ αρ. οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (Β’ 5171) 
απόφασης «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτι-
κών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυ-
βέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν 
ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην 
OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α ’ του ν. 3429/2005», 

ιγ) της υπ’ αρ. Δ4/Α/Φ1/57537/5062/19-12-2019 από-
φασης «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογι-
σμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Οικονομικού Έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΙ46ΜΤΛΚ-46Β),

ιδ) της υπ’ αρ. οικ.4239/Δ9.1474/31-01-2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των 
άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δα-
πανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρε-
σίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες 
Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γ. Λ. Κράτους» (Β’ 443), 

ιε) της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 
4336/2015 (Α’ 94), 

ιστ) του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύει, 

ιζ) της υπ’ αρ. 60417/11902/18-12-2017 υπουργικής 

απόφασης «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των πι-
στώσεων του Προϋπολογισμού του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ειδικός φορέας 33/120 «δαπάνες 
Σ.ΕΠ.Ε.» (Β’ 4609), 

ιη) της υπ’ αρ. 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 «Καθορισμός 
δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργα-
νο, ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες 
δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (Β’ 1033).

2. Την υπ’ αρ. 2/90420/19.12.2019 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του 
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» 
(ΑΔΑ:ΩΡΠΙΗ-ΦΣΟ).

3. Την υπ’ αρ. 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 εγκύκλιο «Οδηγί-
ες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φορέων Γενικής Κυβέρ-
νησης» (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6).

4. Την υπ’ αρ. 2/45897/0026/14-6-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών επί διατά-
ξεων του ν. 4270/2014» (ΑΔΑ 650ΦΗ-36Κ).

5. Την υπ’ αρ. 2/20483/0026 εγκύκλιο της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα 
«Παροχή Οδηγιών» (ΑΔΑ: 6ΘΗ6Η-Σ0Η).

6. Την υπ’ αρ. 2/5236/ΔΠΓΚ/2020/30-1-2020 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Εκτέλεση Προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2020» (Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ).

7. Την υπ’ αρ. 14235/06-02-2020 Εγκύκλιο οδηγιών 
για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και 
τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 -2023 (ΑΔΑ: 
ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ).

8. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη υλοποίηση του 
προϋπολογισμού των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται η υπ’ αρ. 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 

υπουργική απόφαση «Καθορισμός δαπανών για τις οποί-
ες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτε-
ρευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός 
αποφαινόμενου οργάνου» (Β’1033), ως εξής:

α) Στο άρθρο 5 «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών 
από τον Υπουργό για δαπάνες που δεν θεωρούνται στα-
ϋερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα» της ανωτέρω 
υπουργικής απόφασης προστίθεται στις καθοριζόμενες 
δαπάνες του ΕΦ 1033-208-0000000 για τις περιφερειακές 
υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., για τις οποίες ορίζονται δευτερεύ-
οντες διατάκτες για πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται 
με επιτροπικά εντάλματα, η μείζονα κατηγορία 31 (Πάγια 
περιουσιακά στοιχεία).

β) Στο άρθρο 6 «Ορισμός από τον Υπουργό του ίδιου 
ή άλλου οργάνου ως αποφαινόμενου οργάνου στο πλαί-
σιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλε-
σης δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων» της ανωτέρω υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται η υποπερ. i της περ. β της 
παρ. 1, ως εξής: 
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«β)i) μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ συνολικά ετη-
σίως για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με επι-
τροπικά εντάλματα από τον ΕΦ 1033-208-0000000 για 
τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.ΕΠ.Ε, ορίζονται οι 
Προϊστάμενοι/-ες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του 
Σ.ΕΠ.Ε.».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 

(Β’1033) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 17556 ΕΞ 2020 (7)
Tροποποίηση της υπ’ αρ.  ΔΗΔ/Φ.40/1057/

14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 116) με 

θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 

θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της δια-

φάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων 

φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέ-

θηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), όπως ισχύει,
2. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-

ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,

3. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 Διορθώσεις Σφαλμά-
των), όπως ισχύει,

4. της υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β 2902), 

5. του άρθρου 10Β ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δη-
μόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
και άλλες διατάξεις»,

6. του άρθρου 64 ν. 4305/2014 (Α΄ 237),

7. της υπ’ αρ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 
10885/2012 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομε-
ρειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του 
ν. 3861/2010 (Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

8. της υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 (Β’ 116) υπουργικής 
απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θε-
μάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 
της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών 
των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»,

9. της υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (Β’ 2844) υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (Β’ 116) με 
θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ των δαπανών των 
επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»,

10. της απ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016 (Β’ 1507) 
υπουργικής απόφασης «Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (Β’ 116) 
«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»,

11. της υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/2017 (Β’ 2277) υπουρ-
γικής απόφασης «Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 
1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (Β’ 116) με θέμα 
«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»,

12. της υπ’ αρ. ΔΗΔ/17304/2018 (Β΄1810) υπουργικής 
απόφασης «Tροποποίηση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 
14.1.2015 υπουργικής απόφασης (Β 116) με θέμα «Ρύθ-
μιση΄λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την πε-
ραιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης 
στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχο-
ρηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»,

13. της υπ’ αρ. ΔΗΔ/17089/2019 (Β΄1642) υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 
υπουργικής απόφασης (116 Β΄) με θέμα «Ρύθμιση λε-
πτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο ’’Πρό-
γραμμα Διαύγεια’’ των δαπανών των επιχορηγούμενων 
φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)»,

14. της υπ’ αρ. 9208 ΕΞ 2020/13.4.2020 (Β΄ 1528) 
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/
1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (116 Β΄) με θέμα 
«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επι-
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χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»,

Β. Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που πα-
ρατηρήθηκαν κατά την υποβολή στοιχείων δαπανών 
του έτους 2019 από υπόχρεους φορείς κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 10Β ν. 3861/2010 (Α΄ 112) .

Γ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ’ 
αρ. ΔΗΔ/ Φ.40/1057/14.1.2015 (Β΄ 116) υπουργικής από-
φασης, το οποίο είχε προστεθεί με την απόφαση με υπ’ 
αρ.  9208 ΕΞ /13.4.2020 (Β’ 1528) του Υπουργού Επικρα-
τείας, αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν 
δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2019 έως 31.12.2019 
αναρτώνται μέχρι την 31η-7-2020».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020 

 Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 6722/18-06-2020 (8)
Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης Επίκουρου 

επί θητεία Καθηγητή σε οργανική θέση Επίκου-

ρου επί θητεία Καθηγητή .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 114/15-06-2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-

ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕ-

ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 και του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 και της υπο-
παρ. αα της παρ. 4β του άρθρου 18 του ν. 4610/2019 
2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

7. Την αίτηση του Γιάντση Ιωάννη του Αποστόλου με 
αριθμό πρωτοκόλλου 6268/27-05-2020 και το ΦΕΚ διο-
ρισμού του Γ 232.

8. Την αίτηση του Γκάρα Στυλιανού του Κωνσταντίνου 
με αριθμό πρωτοκόλλου 6163/21-05-2020 και το ΦΕΚ 
διορισμού του Γ’ 529.

9. Την εισήγηση του Πρύτανη.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

Ομόφωνα τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
Επίκουρου επί θητεία Καθηγητή σε οργανική θέση Επί-
κουρου επί θητεία Καθηγητή για τον Γιάντση Ιωάννη του 
Αποστόλου (Τμήμα Γεωπονίας) και τη μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης Επίκουρου επί θητεία Καθηγητή 
σε οργανική θέση Επίκουρου επί θητεία Καθηγητή για 
τον Γκάρα Στυλιανό του Κωνσταντίνου (Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κοζάνη, 18 Ιουνίου 2020

 Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030512307200008*


		2020-07-23T15:54:16+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




