
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επικαιροποίηση Άδειας Κολλεγίου με τον διακρι-
τικό τίτλο «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στην εταιρεία «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε..

2 Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στην εταιρεία «ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», 
με τον διακριτικό τίτλο Κολλεγίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ.

3 Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτ-
λο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ», στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

4 Χορήγηση άδειας Κολλεγίου στην εταιρεία 
«UNICERT ACADEMY Ι.Κ.Ε.», με τον διακριτικό τίτ-
λο Κολλεγίου «UNICERT COLLEGE.

5 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για έξι (6) 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου αορί-
στου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Πωλητών Εκμαγείων 
του ΟΔΑΠ για το έτος 2021.

6 Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη-
μέρου, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας εργασίας, για έξι (6) υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας Ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας 
ΔΕ Πωλητών Εκμαγείων του ΟΔΑΠ για το έτος 2021.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού του ΟΔΑΠ για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021.

8 Συγκρότηση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρι-
σης του ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ. στο Ειδικό Επταμελές Όργανο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    177264/K1 (1)
Επικαιροποίηση  Άδειας Κολλεγίου με τον διακρι-

τικό τίτλο «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ-

ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στην εταιρεία «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-

ΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-

ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 
2016» (Α’ 222), άρθρο πρώτο της παρ. Θ και ιδίως των 
υποπαρ. Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ16, Θ17, Θ18 και Θ19.

2. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και ιδίως 
του άρθρου 17.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

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

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

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

8. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/2012 απόφαση «Κα-
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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 Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο 
σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και 
Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 3324).

9. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/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 παρ. Θ του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 756).

10. Την υπό στοιχεία 108252/ΙΑ/5-8-2013 απόφαση 
χορήγησης άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο «ICBS 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ή στην 
αγγλική «ICBS THESSALONIKI BUSINESS COLLEGE», 
στην εταιρεία «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Β’ 
2012).

11. Την υπό στοιχεία 101572/Κ1/20-6-2018 απόφαση 
επικαιροποίησης άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο 
«ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ή 
στην αγγλική «ICBS THESSALONIKI BUSINESS COLLEGE», 
στην εταιρεία «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
(Β’ 2814).

12. Την υπό στοιχεία 99695/Κ1/27-7-2020 αίτηση 
επικαιροποίησης άδειας κολλεγίου του νομίμου εκπρο-
σώπου της εταιρείας «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

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

Την επικαιροποίηση της υπό στοιχεία 108252/ΙΑ/ 
5-8-2013 (Β’ 2012) άδειας του Κολλεγίου «ICBS ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ή στην αγγλική 
«ICBS THESSALONIKI BUSINESS COLLEGE», που εκδόθηκε 
στην εταιρεία με την επωνυμία «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη και κτηριακή δομή 
του Κολλεγίου επί της οδού Θεσσαλονίκης 108, Γαλήνη 
Ωραιοκάστρου, Τ.Κ.: 57013, με δυναμικότητα 362 ατό-
μων.

Η επικαιροποίηση της άδειας ισχύει για την επόμενη 
διετία και άρχεται από την ημερομηνία δημιοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2020

Η Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

    Αριθμ. 177263/K1 (2)
Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στην εταιρεία «ΕΥ-

ΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», 

με τον διακριτικό τίτλο Κολλεγίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-

σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016- Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.  4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013- 2016» (Α’ 222), άρθρο πρώτο της παρ. Θ
και ειδικότερα των υποπαρ. Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ16, 
Θ17, Θ18 και Θ19.

2. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 
17.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

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

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

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

8. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/2012 απόφαση «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσι-
κά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.» 
(Β’ 3324).

9. Την υπ’ αρ. 34566/ΙΑ/2013 απόφαση «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 10135/2012 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για πα-
ρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την 
παρ. Θ του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012» (Β’ 756).

10. Την υπό στοιχεία 43812/Κ1/20-3-2019 αίτηση χο-
ρήγησης άδειας Κολλεγίου του νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΙΚΕ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

11. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΕΘ/Κ1/104397/7-8-2020 ει-
σερχόμενο έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται η υπό 
στοιχεία ΔΑ/30341/03-8-2020 απόφαση της υπ’  αρ. 
416ης/31-7-2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ 
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θέμα 5o: «Διατύπωση Γνώμης προς το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων ως προς τη συνδρομή των κτηρι-
ολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, 
για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης Επιπέδου 2».

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

Τη χορήγηση άδειας Κολλεγίου στην εταιρεία «ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με τον 
διακριτικό τίτλο Κολλεγίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» με 
έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης και κτιριακή υποδομή του 
Κολλεγίου επί της οδού: Εθνικής Αμύνης 9, Θεσσαλονίκη, 
Τ.Κ. 54621, δυναμικότητας τριάντα εννέα (39) ατόμων.

Τα προγράμματα σπουδών και τα έγγραφα θετικής 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογιών προϋποθέσεων, προσαρτώνται στην 
άδεια του Κολλεγίου με απόφαση του προϊσταμένου της 
αρμόδιας για την αδειοδότηση υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

    Ι 

 Αριθμ. 177240/K1 (3)
Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό 

τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ», στην εταιρεία «ΑΘΗ-

ΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙ-

ΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-

σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016- Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.  4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013- 2016» (Α’ 222), άρθρο πρώτο της παρ. Θ
και ειδικότερα των υποπαρ. Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ16, 
Θ17, Θ18 και Θ19.

2. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως του άρθρου 17.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

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

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

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

8. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/2012 απόφαση «Καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσι-
κά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.» 
(Β’ 3324).

9. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/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 παρ. Θ του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012’’» 
(Β’ 756).

10. Την υπό στοιχεία 108251/Ι Α/05-08-2013 χορηγη-
θείσα άδεια κολλεγίου με διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΑΚΤΟ», στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (Β’ 2012).

11. Την υπό στοιχεία 24757/Κ1/14-2-2017 απόφαση 
επικαιροποίηση της άδειας κολλεγίου με τον διακριτικό 
τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ», στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (Β’ 724).

12. Την υπ’ αρ. 108396/29-6-2018 απόφαση τροποποί-
ησης άδειας κολλεγίου με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕ-
ΓΙΟ ΑΚΤΟ», στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (Β’ 3098), λόγω κατάργησης 
υπάρχουσας δομής.

13. Την υπό στοιχεία 101069/Κ1/24-6-2019 απόφαση 
επικαιροποίηση της άδειας κολλεγίου με τον διακριτικό 
τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ», στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (Β’ 2648).

14. Την υπό στοιχεία 49089/Κ1/27-4-2020 αίτηση τρο-
ποποίησης άδειας Κολλεγίου του νομίμου εκπροσώπου 
του φορέα με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ-
ΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

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

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 108251/ΙΑ/ 
05-08-2013 (Β’ 2012) άδειας του Κολλεγίου με τον δια-
κριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ», στην εταιρεία «ΑΘΗ-
ΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  - 
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», 
με έδρα την Αθήνα.

Η τροποποίηση της άδειας συνίσταται στην αλλαγή 
της μετοχικής σύνθεσης και της σύνθεσης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

    Ι 

 Αριθμ. 177249/K1 (4)
Χορήγηση άδειας Κολλεγίου στην εταιρεία 

«UNICERT ACADEMY Ι.Κ.Ε.», με τον διακριτικό 

τίτλο Κολλεγίου «UNICERT COLLEGE. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-

σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016- Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.  4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013- 2016» (Α’ 222), άρθρο πρώτο της παρ. Θ
και ειδικότερα των υποπαρ. Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ16, 
Θ17, Θ18 και Θ19.

2. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως του άρθρου 17.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

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

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

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

8. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/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 Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο 
σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και 
Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 3324).

9. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/2013 απόφαση «Τροπο-

ποίηση της υπ’ αρ. 10135/2012 υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012» (Β’ 756).

10. Την υπό στοιχεία Κ1/100038/27-7-2020 αίτηση χο-
ρήγησης άδειας Κολλεγίου του νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΙΚΕ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

11. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΕΘ/Κ1/132455/2-10-2020 
εισερχόμενο έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται η υπό 
στοιχεία ΔΑ/35611/02-10-2020 απόφαση της υπό στοι-
χεία 422ης/1-10-2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠ-
ΠΕΠ θέμα 5o: «Διατύπωση Γνώμης προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τη συνδρομή των 
κτηριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, όπως 
ισχύει, για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολεγίου, Ιν-
στιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης Επιπέδου 2».

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

Τη χορήγηση άδειας Κολλεγίου στην εταιρεία 
«UNICERT ACADEMY Ι.Κ.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο 
Κολλεγίου «UNICERT COLLEGE» με έδρα τον Δήμο Αθη-
νών και κτιριακή υποδομή του Κολλεγίου επί της οδού: 
Ρεθύμνου 1Α, Αθήνα, Τ.Κ. 10682, δυναμικότητας εκατό 
(100) ατόμων.

Τα προγράμματα σπουδών και τα έγγραφα θετικής 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογιών προϋποθέσεων, προσαρτώνται στην 
άδεια του Κολλεγίου με απόφαση του προϊσταμένου της 
αρμόδιας για την αδειοδότηση υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 Ι 

      Αριθμ. 17375 (5)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβα-

ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για 

έξι (6) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου 

αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Πωλητών Εκμα-

γείων του ΟΔΑΠ, για το έτος 2021. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
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εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

β) Το ν.  4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετο-
νομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μου-
σείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 248).

γ) Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).

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

ε)Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

στ) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2819/2000 «Ίδρυ-
ση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 ΑΕ.» Προστασία 
Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 84), δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέ-
τηση του κοινού, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι 
Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται 
από το -Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσ-
σονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό 
ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες.

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/ 
593524/420506/6987/3820 απόφαση καθορισμού «Χει-
μερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνη-
μείων και Μουσείων του Κράτους (2020-2021)» (Β’ 4820).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥ-
ΕΦ/104100/8752/8602/404/25.02.2020 απόφαση «Τρο-
ποποίηση απόφασης διορισμού μελών Δ.Σ. του ΤΑΠ» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 144).

4. Την απόφαση Δ.Σ. του ΟΔΑΠ που λήφθηκε στην 
υπ’ αρ. 54/29-12-2020 (θέμα 3ο) συνεδρίαση του και με 
την οποία εγκρίνεται η εργασία πέραν του πενθημέρου 
και η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
έτους 2021, για εξήντα δύο (62) μόνιμους υπαλλήλους 
των κλάδων ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας και ΔΕ Φύλαξης 
Πληροφόρησης, μία (1) μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΥΕ 
Καθαριστριών, πέντε (5) αορίστου χρόνου υπαλλήλους 
ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων καθώς και για (6) 
αορίστου χρόνου υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ Πωλητών 
Εκμαγείων του ΟΔΑΠ.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, όσον 
αφορά για τους έξι (6) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
Ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Πωλητών 
Εκμαγείων, προκαλείται δαπάνη ύψους οκτώ χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα (8.750,00) ευρώ, η οποία έχει προ-
βλεφθεί για το οικονομικό έτος 2021 και θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΟΔΑΠ (ΚΑΕ 
026351), σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. του ΟΔΑΠ που 
λήφθηκε στην υπ’ αρ. 54/29-12-2020 (θέμα 3ο) συνεδρί-
αση του και την υπ’ αρ. 17029 (ΑΔΑ: ΨΖΔΞ469ΗΔΞ-ΗΟΡ) 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 μέχρι 96 ώρες ανά εξάμηνο την απασχό-
ληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 
2021, πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
για καθένα από τους συνολικά έξι (6) υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας, Ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότη-
τας ΔΕ Πωλητών Εκμαγείων του ΟΔΑΠ που υπηρετούν 
στα πωλητήριά του.

2. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά Υπηρε-
σία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ μέχρι 31-12-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 17374 (6)
Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του 

πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 

εβδομαδιαίας εργασίας, για έξι (6) υπαλλήλους 

με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου 

ειδικότητας ΔΕ Πωλητών Εκμαγείων του ΟΔΑΠ 

για το έτος 2021». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 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).

β) Το ν.  4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετο-
νομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μου-
σείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 248).

γ) Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).

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

ε) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/ 
593524/420506/6987/3820 απόφαση καθορισμού «Χει-
μερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνη-
μείων και Μουσείων του Κράτους (2020-2021)» (Β’ 4820).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 
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104100/8752/8602/404/25.02.2020 απόφαση «Τρο-
ποποίηση απόφασης διορισμού μελών Δ.Σ. του ΤΑΠ» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 144).

4. Την απόφαση Δ.Σ. του ΟΔΑΠ που λήφθηκε στην 
υπ’ αρ. 54/29-12-2020 (θέμα 3ο) συνεδρίαση του και με 
την οποία εγκρίνεται η εργασία πέραν του πενθημέρου 
και η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
έτους 2021, για εξήντα δύο (62) μόνιμους υπαλλήλους 
των κλάδων ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας και ΔΕ Φύλαξης 
Πληροφόρησης, μία (1) μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΥΕ 
Καθαριστριών, πέντε (5) αορίστου χρόνου υπαλλήλους 
ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων Αρχαιοτήτων καθώς και για (6) 
αορίστου χρόνου υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ Πωλητών 
Εκμαγείων του ΟΔΑΠ.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, όσον 
αφορά για τους έξι (6) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
Ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Πωλητών 
Εκμαγείων, προκαλείται δαπάνη ύψους έξι χιλιάδων 
(6.000,00) ευρώ η οποία έχει προβλεφθεί για το οικονο-
μικό έτος 2021 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του ΟΔΑΠ (ΚΑΕ 026151), σύμφωνα με 
την απόφαση Δ.Σ. του ΟΔΑΠ που λήφθηκε στην υπ’ αρ. 
54/29-12-2020 (θέμα 3ο) συνεδρίαση του και την υπ’ αρ. 
17029 (ΑΔΑ: ΨΖΔΞ469ΗΔΞ-ΗΟΡ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο, την απασχόληση πέραν του πενθη-
μέρου καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας έτους 2021, για καθέναν από τους συνολικά έξι 
(6) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου 
χρόνου ειδικότητας ΔΕ Πωλητών Εκμαγείων του ΟΔΑΠ 
που υπηρετούν στα πωλητήριά του.

2. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά Υπηρε-
σία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από μέχρι 31-12-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ   

 Ι 

    Αριθμ. 17373 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-

κού του ΟΔΑΠ για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 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).

β) Το ν.  4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετο-
νομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης 
Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μου-
σείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 248).

γ) Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).

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

ε) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

στ) Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κε-
φαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

ζ) Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 υπουργική από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθο-
ρισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή εργασία, νυχτερινή, Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών εργασία» (Β’ 17).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 
104100/8752/8602/404/25.02.2020 απόφαση «Τρο-
ποποίηση απόφασης διορισμού μελών Δ.Σ. του ΤΑΠ» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 144).

3. Την απόφαση Δ.Σ. του ΟΔΑΠ που λήφθηκε στην 
υπ’ αρ. 54/29-12-2020 (θέμα 2ο) συνεδρίασή του, με την 
οποία εγκρίνεται η υπερωριακή εργασία για το προσω-
πικό του ΟΔΑΠ για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) 
ευρώ η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΟΔΑΠ (ΚΑΕ 026151), 
για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με την απόφαση 
Δ.Σ. του ΟΔΑΠ που λήφθηκε στην υπ’ αρ. 54/29-12-2020 
(θέμα 2ο) συνεδρίασή του και την υπ’ αρ. 17029 (ΑΔΑ: 
ΨΖΔΞ469ΗΔΞ-ΗΟΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση υπερωριακής εργασίας για το Α’ εξάμη-
νο του έτους 2021 για εκατόν έντεκα (111) μονίμους και 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους του 
ΟΔΑΠ, μία (1) αποσπασμένη και τέσσερις (4) μετακλη-
τούς υπαλλήλους οι οποίοι απασχολούνται στην Κεντρι-
κή Υπηρεσία, στα Εργαστήρια του ΟΔΑΠ στο Ρέντη, στο 
γραφείο επιχειρησιακής υποστήριξης του ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου επί της οδού Ροβέρτου Γκάλι, και στα πωλητή-
ρια του ΟΔΑΠ. Συγκεκριμένα, εγκρίνεται η υπερωριακή 
εργασία, των παραπάνω υπαλλήλων, η οποία θα παρέ-
χεται μετά το πέρας του ωραρίου τους. Οι ως άνω ώρες 
υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο.

2. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης είναι οι Προϊστάμενοι των 
υπαλλήλων.
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3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 30-06-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

  Ι 

    Αριθμ. 39695 (8)
Συγκρότηση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετα-

βίβαση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ. στο Ειδικό Επτα-

μελές Όργανο.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Αφού έλαβε υπόψη:
α. το άρθρο 53 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
β. το άρθρο 54 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) αναφορικά 

με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχεί-
ρισης,

γ. το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» σχετικά με 
τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των διοικητικών οργάνων,

δ. το άρθρο 18 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» σχετικά με 
τη δημοσίευση των κανονιστικών διοικητικών πράξεων,

ε. το ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

στ. το άρθρο 55 του ν. 4485/2017 αναφορικά με τις 
αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ,

ζ. την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών 
σχετικά με τη δυνατότητα συγκρότησης Ειδικού Επταμε-
λούς Οργάνου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτό,

η. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 
απόφαση της Συγκλήτου με θέμα: «Ορισμός Αναπλη-
ρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (Β’ 327) 
και την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/25296/1647/15.12.2020 
απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., με την οποία συγκρο-
τήθηκε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
Δ.Π.Θ.,

θ. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφάσισε ομόφωνα:

Τη συγκρότηση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επι-
τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ σύμ-
φωνα με το άρθρο 53 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και το 
άρθρο 162 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Στο Ειδικό Επτα-
μελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
μεταβιβάζονται οι παρακάτω από τις αρμοδιότητες του 
άρθρου 54 του ν. 4485/2017, ήτοι:

1. η έγκριση των προτάσεων για τη χρηματοδότηση 
της εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφω-
να με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε.,

2. η έγκριση της ένταξης του προϋπολογισμού κάθε 
έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και η 
τροποποίηση του προϋπολογισμού των εντεταγμένων 
έργων,

3. η έγκριση των αναμορφώσεων του προϋπολογι-
σμού και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

4. η παροχή κάθε αναγκαίας ενημέρωσης για τις δρα-
στηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη Σύ-
γκλητο του Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δημοσίου,

5. η ανάθεση στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους 
ερευνητικών μελετών και υπηρεσιών ύστερα από τεκ-
μηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Δια-
χείρισης, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε.

6. η αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρημα-
τοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. 
και ο καθορισμός των ειδικότερων όρων αποδοχής και 
διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμ-
βατικές υποχρεώσεις,

7. η χορήγηση υποτροφιών, σύμφωνα με τον Οδηγό 
Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

8. η πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού για την 
υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί 
ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

9. η χορήγηση ταμειακών διαχειριστικών διευκολύν-
σεων σε προγράμματα και έργα σύμφωνα με τον Οδηγό 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

10. η διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός 
υλοποιεί.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 23 Δεκεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ   
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*02059773112200008*

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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