
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χρησιμοποίηση αεροδρομίου Δεκέλειας για τις 
ανάγκες της Γενικής Αεροπορίας.

2 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  - Κ.Δ.Β.Μ. 1» στο νομικό πρόσωπο 
με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-
ΝΗΣ».

3 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ - ΑΝΕΛΙΞΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 1», στο φυσικό πρό-
σωπο ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ.

4 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΔΕΛΤΑ  - ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.», του φορέα «ΣΧΟ-
ΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω προσθήκης νέας δομής στο Πε-
ριστέρι.

5 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 από-
φασης Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο 
«Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουρ-
γίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυ-
τοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό 
(Β’ 2156)», όπως ισχύει.

6 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων σύμφωνα με την υπ’  αρ. 147/2019 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ) του Δήμου Ωραι-
οκάστρου σε τμήμα της Συμμαχικής οδού στα 
πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Α’ Ομάδα Επειγό-
ντων Έργων ύδρευσης έτους 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε.

7 Έγκριση χορήγησης άδειας κατοχής δεύτερης 
έμμισθης θέσης στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου.

8 Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους 
και Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Περιφερεια-
κών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους και Αναπληρω-
τές των ΚΠΑ2 και τους Διευθυντές και Αναπληρω-
τές των Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΕΚ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.900/ΑΔ.12756/Σ. 2706 (1)
   Χρησιμοποίηση αεροδρομίου Δεκέλειας για τις 

ανάγκες της Γενικής Αεροπορίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1815/1988 «Κύρωση 

του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α’ 250).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Την υπ’ αρ. 451/24-8-2020 εισηγητική έκθεση του 
προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Χρήση αεροδρομίου Δεκέλειας

Εγκρίνεται η χρησιμοποίηση του στρατιωτικού αε-
ροδρομίου Δεκέλειας από την Ελληνική Αεραθλητική 
Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) για την κάλυψη των αναγκών των 
αεροπορικών μέσων των αερολεσχών-αεραθλητικών 
σωματείων που λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποι-
ούνται στο Αεραθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΑΚΑ).

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις

Η ρύθμιση επιμέρους λειτουργικών θεμάτων και λε-
πτομερειών που αφορούν στην εφαρμογή της παρού-
σας, υλοποιείται με την έκδοση μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΥΠΑ-ΠΑ-ΕΛΑΟ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Κ1/137302 (2)
    Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 1» στο νομικό πρόσω-

πο με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ-

ΘΥΝΗΣ». 

 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 Μεσο-

πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/
2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο-
μικής Στρατηγικής 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), κεφάλαιο Δ’ και ΣΤ’, όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ» (Β’ 6030).

4. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 απόφαση 
«Καθορισμός 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 ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 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 (Α’ 119), «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 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 υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

9. Την υπό στοιχεία Κ1/44429/09-04-2020 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗ-
ΛΙΚΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» 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 υπό στοι-
χεία ΔΑ/27912/10-07-2020 απόφαση, της υπ’ αρ. 414/
10-07-2020 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 «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 
1» και κωδικό 201137302, στο νομικό πρόσωπο με την 
επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δομή στη διεύ-
θυνση ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4, 17237, ΥΜΗΤΤΟΣ, με δυναμικότητα 
28 άτομα ανά ώρα, χωρίς με 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 
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, 9 Οκτωβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

Ι

Αριθμ. Κ1/137313 (3)
   Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ - ΑΝΕΛΙΞΗ - Κ.Δ.Β.Μ. 1», στο φυσικό πρό-

σωπο ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ. 

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 
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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 υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ» (Β’ 6030).

4. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 απόφαση 
«Καθορισμός 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 ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 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, με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων 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 υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

9. Την υπό στοιχεία Κ1/130482/22-08-2019 αίτηση του 
φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑ-
ΡΙΑ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

10. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς τη 
συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 4093/
2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό στοι-
χεία ΔΑ/30341/03-08-2020 απόφαση, της υπ’ αρ. 416/
31-07-2020 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 Επιπέδου 
Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΕΛΙΞΗ - 
Κ.Δ.Β.Μ. 1» με κωδικό 201137313 στο φυσικό πρόσωπο 
με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ», με δομή στη διεύ-
θυνση Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 23, 15351, ΑΘΗΝΑ - ΚΑΝΤΖΑ, με δυ-
ναμικότητα 43 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 
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, 9 Οκτωβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ  

Ι

Αριθμ. Κ1/137338 (4)
   Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 

«Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ - ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.», του φορέα 

«ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω προσθήκης νέας δομής 

στο Περιστέρι. 

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

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, πα-
ράγραφος Θ, όπως ισχύει.

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

3. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/03-12-2012 απόφαση «Κα-
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορή-
γηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
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 Μάθησης Επιπέδου Δύο σε 
φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» 
(Β’ 3324).

4. Την υπ’ αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 απόφαση «Τροπο-
ποίηση της υπ’ αρ. 10135/2012 υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου του ν. 4093/
2012» (Β’ 756).

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

6. Το π.δ. 81/8-7-2019, «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.
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7. Το π.δ. 84/17-7-2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενι-
κών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοι-
κητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) άρθρο 6, παρ. 2.

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

9. Την υπ’ αρ. 123126/ΙΑ/5-9-2013 άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ 
με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ - ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ 
Α.Ε.» (Β’ 2284), που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με 
την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. K1/99758/21-06-2019 αίτηση του αδει-
οδοτημένου με Ι.Ι.Ε.Κ. νομικού προσώπου με την επωνυ-
μία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

11. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), όπως διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/35611/02-10-2020 απόφαση, της υπ’ αρ. 422/
01-10-2020 συνεδρίασης.

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

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 123126/ΙΑ/5-9-2013 
άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ - ΣΧΟΛΕΣ 
ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» (Β’ 2284), λόγω προσθήκης νέας δομής στη 
διεύθυνση ΘΗΒΩΝ 188, 12134, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, με δυναμικό-
τητα 182 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 Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης, προσαρτάται στην άδεια του Ι.Ι.Ε.Κ., 
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την 
αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Οκτωβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

Ι

Αριθμ. 15807 (5)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 από-

φασης Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο 

«Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινή-

των Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β’ 2156)» 

όπως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1.α. Τo άρθρο 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματι-

κού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), όπως ισχύει.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 701/1970 «περί 
ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων με-
ταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε 
κατόχους αυτών» (Α’ 220).

γ. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α’ 112) και λοιπές 
διατάξεις».

δ. Το Μέρος Πρώτο του ν. 3844/2010 Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετι-
κά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 63).

ε. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών» (Α’ 151).

στ. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157).

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

η. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 
459/19.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’  αρ. 16597/
29.12.2010 απόφασης Υπουργών Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο 
«Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επι-
χειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιω-
τικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β’ 2156)» όπως ισχύει, 
προκειμένου να διευκολύνεται το έργο των επιχειρήσεων 
εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης 
(Ι.Χ.), χωρίς οδηγό.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
11514/21.07.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 16597/
29.12.2010 απόφασης Υπουργών Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και 
προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων 
εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης 
(Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β’ 2156) όπως ισχύει,  ως εξής:

«3. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δύ-
νανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ξενοδοχεία 
με τα οποία συνεργάζονται, μέσω των υπαλλήλων τους. 
Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, οι επιχειρήσεις 
εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δεν απαιτείται να διαθέ-
τουν υποκατάστημα στον τόπο στον οποίο βρίσκονται 
τα ξενοδοχεία. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών 
οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων οφείλουν 
να δηλώνουν μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους τα ξε-
νοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, στην οικεία Περι-
φερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του τόπου στον 
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οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για το τρέχον έτος, οι 
επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων δηλώνουν τα 
ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται στην αρμόδια 
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), εντός ενός 
(1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 
απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  

Ι

Αριθμ. 6874 (6)
    Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 147/2019 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ) του Δήμου Ωραι-

οκάστρου σε τμήμα της Συμμαχικής οδού στα 

πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Α’ Ομάδα Επειγό-

ντων Έργων ύδρευσης έτους 2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

3. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Το π.δ. 142/2010 (Α’ 235) «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» (Α’ 50) και αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

6. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την υπ’ αρ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α’ 47) καθώς και την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 - 
ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της.

10. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011).

11. Το υπ’ αρ. 24058/9-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης ΑΔ/ΜΘ με το οποίο βεβαιώνει το νομότυπο 
στη διαδικασία έκδοσής της.

12. Το υπ’ αρ. 15224/4-8-2020 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 
6874/9-9-2020) έγγραφο του Δήμου Ωραιοκάστρου με 
το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία η ΑΔΣ του θέματος 
με την κυκλοφοριακή μελέτη που τη συνοδεύει.

13. Την υπ’ αρ. 147/28-4-2019 απόφαση Δ.Σ. του Δή-
μου Ωραιοκάστρου (ΑΔΑ: Ψ9ΖΧΩΗΖ-Α5Ο) με συνημμέ-
νη την «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης 
και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (15/2/2019) και σχετικό 
σχέδιο που τη συνοδεύουν, θεωρημένο, ελεγμένο και 
εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Ωραιοκάστρου.

14. Το υπ’ αρ. 454/21-2-2019 έγγραφο του Οργανισμού 
Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ Α.Ε).

15. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 147/2019 από-
φαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ) του Δήμου Ωραι-
οκάστρου (ΑΔΑ: Ψ9ΖΧΩΗΖ-Α5Ο) στα πλαίσια εκτέλεσης 
του έργου «Α’ Ομάδα Επειγόντων Έργων ύδρευσης έτους 
2018» της ΕΥΑΘ Α.Ε και συγκεκριμένα την εναλλάξ κυ-
κλοφορία των διερχόμενων οχημάτων στο τμήμα της 
Συμμαχικής οδού από την οδό Ανοίξεως έως την οδό 
Φλωρεντίας της ΒΙ.ΠΕ, μήκους 354m με μέγιστο μήκος 
αποκλεισμού 50m σύμφωνα με τις ισχύουσα νομοθεσία 
(10ο σχετ.).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης συνοδεύ-
ονται από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέ-
σεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης ισχύουν 
για 10 (δέκα) ημέρες και θα εφαρμόζονται κατά τη δι-
άρκεια λειτουργίας του εργοταξίου (7:00 - 17:00). Με το 
πέρας των ημερησίων εργασιών η εργοταξιακή σήμανση 
θα αποσύρεται και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην 
κυκλοφορία.

Η έναρξη τους ορίζεται με την εφαρμογή της σχετικής 
εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία (τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, των σηματο-
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δοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα). Μετά το 
πέρας ισχύος της παρούσης, η σήμανση θα αποσυρθεί, 
οπότε η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Η εργοταξιακή σήμανση και τα περιοριστικά μέτρα 
της παρούσης πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έρ-
γων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905/2011) και να εξειδικεύονται 
στο τυπικό σχέδιο 2.1.3 για εργοτάξια μακράς διάρκειας 
σε υπεραστικές οδούς.

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων με ιδιαίτερη μέριμνα στις ανάγκες των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση 
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

5. Η χωροθέτηση της σχετικής σήμανσης θα πρέπει να 
είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής. Αρμόδιος φο-
ρέας για την σήμανση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
της παρούσης, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας 
συντήρησης της υπό παρέμβαση οδού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2696/1999, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

6. Στην περίπτωση που μετά το τέλος των ημερήσιων 
εργασιών γίνει απόδοση της οδού στην κυκλοφορία 
με επιχωμάτωση του σκάμματος χωρίς επίστρωση με 
ασφαλτικό, πρέπει να εφαρμοστεί η αντίστοιχη εργοτα-
ξιακή σήμανση (πινακίδες Κ-20 και και Κ-11). Η ίδια εγκε-
κριμένη σήμανση θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
της επίστρωσης της τομής με ασφαλτικό.

7. Να ληφθούν υπόψη τα’ αναφερόμενα στο 14ο σχ. έγ-
γραφο του ΟΣΕΘ Α.Ε και στην απόφαση Δ.Σ του θέματος.

8. Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να ενη-
μερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
(το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας, Δήμο Ωραιοκάστρου, 
ΟΑΣΘ κ.λπ.) για την έναρξη των κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων της παρούσης

9. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

10. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

11. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμό-
διοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

12. Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2020

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 5465 (7)
    Έγκριση χορήγησης άδειας κατοχής δεύτερης έμ-

μισθης θέσης στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 και παρ. 7 του ν. 4009/

2011, (Α’ 195), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 4452/2017, (Α’ 17).

2. To υπό στοιχεία 106639/B1/15.09.2011 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων (Διεύθυνση Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης 
Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), περί λειτουρ-
γίας οργάνων διοίκησης.

3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/
2017 (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 έως 70 του ν. 4692/2020 
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

5. Την υπό στοιχεία 108159/Ζ1/21.08.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Δημητρίου 
Μπουραντώνη του Χαραλάμπους, Καθηγητή του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιδρύματος, ως 
Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024 (ΥΟΔΔ 677/2020).

6. Το υπ’ αρ. 4015/06.06.2018 γνωμοδοτικό έγγραφο 
της Νομικής Υπηρεσίας επί της διαδικασίας ένταξης στην 
κατηγορία της μερικής απασχόλησης και την άδεια κα-
τοχής δεύτερης έμμισθης θέσης των μελών ΔΕΠ.

7. Την υπ’ αρ. Τμ. 900/30.06.2020 αίτηση της Αικατερί-
νης Πραματάρη, με την οποία αιτείται να εξακολουθή-
σει να τελεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και να της χορηγηθεί 
άδεια κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης, για το ανωτέρω 
διάστημα, λόγω συνέχισης των καθηκόντων της σε θέση 
του ιδιωτικού τομέα (ως partner στο Ταμείο Επιχειρημα-
τικών Συμμετοχών Uni.Fund που ιδρύθηκε στο πλαίσιο 
του Innovation Window Equifund για χρηματοδότηση 
start-ups/spin-offs), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (συνεδρία: υπ’ αρ. 12η/02.07.2020), η οποία 
εγκρίνει την αίτηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Α. 
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Πραματάρη για την ένταξη της στην κατηγορία μερικής 
απασχόλησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δε-
δομένου ότι δεν δυσχεραίνεται ούτε παρακωλύεται η 
εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, καθώς η Πραματάρη 
θα εκπληρώσει τα προβλεπόμενα από τον Νόμο και από 
τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος διδακτικά 
της καθήκοντα και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις εξωδιδα-
κτικής απασχόλησης και παρουσίας της εντός του Πανε-
πιστημίου, και εισηγείται προς την Κοσμητεία της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων την χορήγηση άδειας κατοχής 
δεύτερης έμμισθης θέσης, για την απασχόληση της στο 
Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, κατά το ακαδημα-
ϊκό έτος 2020-2021, υπό την προϋπόθεση ότι, κατόπιν 
σχετικής διαπίστωσης εκ μέρους της Κοσμητείας, κατά 
το εν λόγω διάστημα το ποσοστό των καθηγητών που 
θα ενταχθούν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης στο ποσοστό αυτό της Αναπλη-
ρώτριας Καθηγήτριας Αικατερίνης Πραματάρη, δεν θα 
υπερβεί το 5% των καθηγητών της Σχολής.

9. Την απόφαση της Κοσμητείας της Διοίκησης Επι-
χειρήσεων (συνεδρία: υπ’ αρ. 1η/06.10.2020), με την 
οποία η Κοσμητεία χορηγεί άδεια κατοχής δεύτερης 
έμμισθης θέσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματά-
ρη, δεσμευόμενη ότι το ποσοστό καθηγητών της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην κατη-
γορία μερικής απασχόλησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 δεν θα υπερβεί το 5% των Καθηγητών της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

10. Την υπ’ αρ. Τμ. 1543/09.10.2020 πράξη ένταξης της 
Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τε-
χνολογίας Καθηγήτριας Αθανασίας (Νάνσυ) Πουλούδη, 
με την οποία η Αικατερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, εντάσ-
σεται, από 01.09.2020, στην κατηγορία μερικής απασχό-
λησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (01.09.2020 
έως 31.08.2021), προκειμένου να απασχοληθεί σε θέση 
του ιδιωτικού τομέα (ως partner στο Ταμείο Επιχειρημα-
τικών Συμμετοχών Uni.Fund που ιδρύθηκε στο πλαίσιο 
του Innovation Window Equifund για χρηματοδότηση 
start-ups/spin-offs), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
και η οποία διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Διοικητικού 
με το υπ’ αρ. Πανεπιστημίου 5455/09.10.2020 έγγραφο 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

11. Το υπ’ αρ. 5462/09.10.2020 έγγραφο της Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Α’ Διδακτικού Προ-
σωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο κοινοποιήθηκε η 
ως άνω αναφερόμενη πράξη ένταξης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την χορήγηση άδειας κατοχής δεύτε-
ρης έμμισθης θέσης στην Αικατερίνη Πραματάρη του 
Χρύσανθου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ήτοι 
από 01.09.2020 έως 31.08.2021, προκειμένου να απα-
σχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα, ως partner στο Ταμείο 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών Uni.Fund που ιδρύθηκε 

στο πλαίσιο του Innovation Window Equifund για χρη-
ματοδότηση start-ups/spin-offs, με την υποχρέωση η 
Αικατερίνη Πραματάρη να μεριμνά για την τήρηση των 
προβλεπομένων στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4009/2011, 
(Α’ 195), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθ’ όλη 
την διάρκεια της χορηγούμενης άδειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

Αριθμ 60463 (8)
    Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊστα-

μένους και Αναπληρωτές Προϊσταμένους των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους 

και Αναπληρωτές των ΚΠΑ2 και τους Διευθυντές 

και Αναπληρωτές των Εκπαιδευτικών Μονάδων 

(ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΕΚ) .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των β.δ. 404 και 405/1971.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2956/2001 «Περί 

οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού».

3. Τις διατάξεις του ν. 4144/18-4-2013 (Α’ 88).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύ-

σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (Α’ 28), όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 4440/2016 (Α’ 224)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 
«Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων 
εκτάκτου προσωπικού (Α’ 237), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει».

6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 
(Α’ 50).

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1545/
1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και 
άλλες διατάξεις, όπως ισχύει» (Α’ 91).

8. Την υπ’ αρ. 28286/450/20-06-2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 28011/635/9-07-2020 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 2855).

9. Την υπ’ αρ. 59951/30-08-2017 Δημόσια Πρόσκλη-
ση Νο 11/2017, όπως ισχύει κατόπιν της υπ’ αρ. 42119/
15-07-2020 1ης τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης 
Νο 11/2017.

10. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/
1999 (Α’ 45).

11. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 5 και του άρ-
θρου 8,του ν. 3469/2006 (Α’ 131), όπως ισχύει.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ51364 Τεύχος B’ 4689/23.10.2020

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την Παροχή εξουσιοδότησης:
1) Στους Προϊσταμένους και Αναπληρωτές Προϊστα-

μένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων, στους Προϊ-
σταμένους και Αναπληρωτές Προϊσταμένους των ΚΠΑ2, 
στους Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές των 
Εκπαιδευτικών μονάδων (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΚΕΚ) «με εντολή 
Διοικητή» να υπογράφουν τις συμβάσεις πρόσληψης 
Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
στα πλαίσια της υπ’ αρ. 59951/30-08-2017 Δημόσιας 
Πρόκλησης Νο 11/2017, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 42119/15-07-2020 (1η τροποποίηση Δημόσιας 
Πρόσκλησης Νο 11/2017) για το «Πρόγραμμα επιχορή-
γησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, 
ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και 
οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριο-
θετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), 
που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και

γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/
2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα», 
καθώς και να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ την αντίστοιχη πρόσληψη και οποιαδήποτε με-
ταβολή της.

2) Στους Προϊσταμένους και Αναπληρωτές των ΚΠΑ2 
που στη χωρική τους αρμοδιότητα ανήκουν οι ΒΝΣ, να 
υπογράφουν με «εντολή Διοικητή» τις συμβάσεις πρό-
σληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου που αφορούν τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
του ΟΑΕΔ καθώς και να καταχωρούν στο σύστημα «ΕΡ-
ΓΑΝΗ» την αντίστοιχη πρόσληψη και οποιαδήποτε με-
ταβολή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046892310200008*
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