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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/
Β6/2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός των
τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων,
των Τ.Ε.I. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα
οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα
ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα
από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο,
τον τόπο και τον χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα
και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια» (Β’ 1538).

2

Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ
“ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ” » του φορέα «Ι.Ι.Ε.Κ ΓΙΑΤΣΟΣ ΑΕ»
λόγω κατάργησης υπάρχουσας δομής και προσθήκης νέας δομής.

3

Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «ERGAOMNES
ΚΔΒΜ1» του φορέα «ΒΒΡΙΚΟΥ ΕΕ».

4

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Ύδρας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

ΔιόρθωσηΣφάλματοςστηνυπ’αρ.29807/12-3-2021
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (Β΄ 1184).

Αρ. Φύλλου 2473

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253/64585/Α5

(1)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/
Β6/2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός των
τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων,
των Τ.Ε.I. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών
Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία
απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από
τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον
τόπο και τον χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης
της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β’ 1538).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β΄ 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),
β) του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’193),
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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2. Το υπ’ αρ. 4831/21-1-2021 έγγραφο της Πρυτανείας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
3. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/347/64497/Β1/3-6-2021 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/
Β6/2002 (Β’ 1538) απόφασης του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Άρθρο 1
Τροποποιητικές διατάξεις
Η με υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
τροποποιείται ως εξής:
1. Η περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’
αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων, Γραφιστικής
και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και στο Τμήμα Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο
Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ προστίθεται περ. ι΄ ως εξής:
«ι) στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εξετάζονται
στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι από τους υποψηφίους ανήκουν στα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/22806/
Α5/2021 υπουργικής απόφασης εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω
υπουργικής απόφασης (Β΄ 897)».
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 β) του άρθρου 13 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας χειριστής του συστήματος λήψης των θεμάτων,
εφόσον το κέντρο διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παρ., η ισχύς της
παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας αρχίζουν
να ισχύουν από το σχολικό έτος 2021 - 2022.

Τεύχος B’ 2473/10.06.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 64070/Κ6
(2)
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ
Ι.Ε.Κ “ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ” » του φορέα «Ι.Ι.Ε.Κ ΓΙΑΤΣΟΣ ΑΕ» λόγω κατάργησης υπάρχουσας δομής
και προσθήκης νέας δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016–Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παρ. Θ, όπως
ισχύει (Α΄ 222).
2. Τις περ. α’ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), όπως η περ. δ΄ προστέθηκε με
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα (Α΄ 48).
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Α΄ 193).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
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Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 6030).
6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).
7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (ΥΟΔΔ 513) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13-1-2021 (ΑΔΑ:
6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13-1-2021 (ΑΔΑ:
64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
13. Την υπό στοιχεία 46796/Γ2/23-4-2021 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετακίνηση
Προϊσταμένων Τμημάτων».
14. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28-1-2021 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
15. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
Δύο με διακριτικό τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ”»
με κωδικό 2000196, που εκδόθηκε με την απόφαση της
163/29-4-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
«Ι.Ι.Ε.Κ ΓΙΑΤΣΟΣ ΑΕ», όπως ισχύει.
16. Την υπό στοιχεία Κ1/95316/20-7-2020 αίτηση του
νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ι.Ι.Ε.Κ ΓΙΑΤΣΟΣ ΑΕ»,
με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
17. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό
στοιχεία ΔΑ/6456/25-2-2021 απόφαση, της υπ΄αρ. 438/
25-2-2021 συνεδρίασης.
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18. Την υπό στοιχεία Κ6/52269/12-5-2021 δήλωση του
αιτούντος νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ι.Ι.Ε.Κ
ΓΙΑΤΣΟΣ ΑΕ» ότι επιθυμεί την εξέταση της υπό στοιχεία
Κ1/95316/20-7-2020 αίτησης, όπως έχει υποβληθεί και
σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ “ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ”» και κωδικό 2000196, στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ι.Ι.Ε.Κ ΓΙΑΤΣΟΣ ΑΕ» λόγω κατάργησης υπάρχουσας δομής στη διεύθυνση ZΩΟΔΟΧΟΥ
ΠΗΓΗΣ 60 ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ και
προσθήκης νέας δομής στη διεύθυνση Α. ΓΑΖΗ 31 - 33,
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ, με δυναμικότητα 187 άτομα και με
πρόσβαση ΑμεΑ.
Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/
6456/25-2-2021 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π περί
θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169
του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η τροποποίηση της παρούσας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με
τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις
30-11-2021. Ύστερα από τις 30-11-2021, ανακαλούνται
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω
διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
I

Αριθμ. 64002/Κ6
(3)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «ERGAOMNES
ΚΔΒΜ1» του φορέα «ΒΒΡΙΚΟΥ ΕΕ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
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2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παρ. Θ, όπως
ισχύει (Α΄ 222).
2. Τις περ. α’ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), όπως η περ. δ΄ προστέθηκε με
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα (Α΄ 48).
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
(Α΄ 193).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση, τη 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 Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 6030).
6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).
7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) .
10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (ΥΟΔΔ 513) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
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11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων
στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης
και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13-1-2021 (ΑΔΑ: 64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις
οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και
Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13. Την υπό στοιχεία 46796/Γ2/23-4-2021 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετακίνηση
Προϊσταμένων Τμημάτων».
14. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28-1-2021 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
15. Την υπό στοιχεία Κ1/110737/26-8-2020 αίτηση του
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΒΒΡΙΚΟΥ ΕΕ», με
τα συνημμένα δικαιολογητικά.
16. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
ν.4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό
στοιχεία ΔΑ/1673/27-1-2021 απόφαση, της υπ’αρ.
433/26-1-2021 συνεδρίασης.
17. Την υπό στοιχεία Κ6/41663/12-4-2021 δήλωση
του αιτούντος νομικού προσώπου με την επωνυμία
«ΒΒΡΙΚΟΥ ΕΕ», ότι επιθυμεί την εξέταση της υπό στοιχεία Κ1/110737/26-8-2020 αίτησης, όπως έχει υποβληθεί
και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ERGAOMNES ΚΔΒΜ1» και
κωδικό 21164002, στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
«ΒΒΡΙΚΟΥ ΕΕ» με δομή στη διεύθυνση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3,
Τ.Κ. 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με δυναμικότητα 45 άτομα
και χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ.
Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/1673/
27-1-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169
του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η χορήγηση της παρούσας
άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με
τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις
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30-11-2021. Ύστερα από τις 30-11-2021, ανακαλούνται
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω
διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2021

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
I

(4)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Ύδρας.
Με την υπ’ αρ. 103/12-10-2020 (ορθή επανάληψη)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1
του ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 1 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), με
θέμα την μετατροπή σύμβασης σχολικών καθαριστριών
από μερικής απασχόλησης 3 ωρών ημερησίως σε απασχόληση 6 ωρών ημερησίως, και μετά από έλεγχο νομιμότητας της Υπηρεσίας, αυξάνεται το ωράριο εργασίας
των κάτωθι υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου:
Όνομα

Πατρώνυμο

(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ύδρας: 484/17-2-2021).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 65916/
3-6-2021).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Επώνυμο
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Αρ. Πρωτ. Αιτησης

ΚΑΤΟΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

3515/1-10-2020

ΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3490/29-9-2020

Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην υπ’ αρ. 29807/12-3-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1184),
διορθώνεται το εσφαλμένο:
“ύψους 479.300 € σε βάρος του Κ.Α. 0719, ύψους
3165.00€ σε βάρος του Κ.Α. 0721, ύψους 216.300€ σε
βάρος του Κ.Α. 0722, ύψους 107.000€ σε βάρος του Κ.Α.
0716, ύψους 108.500€ σε βάρος του Κ.Α. 0717”
στο ορθό:
“ύψους 479.300 € σε βάρος του Κ.Α. 0719, ύψους
3165.00€ σε βάρος του Κ.Α. 0721, ύψους 216.300€ σε
βάρος του Κ.Α. 0722, ύψους 107.000€ σε βάρος του
Κ.Α. 0716, ύψους 108.500€ σε βάρος του Κ.Α. 0717,
ύψους 70.000€ σε βάρος του ΣΑΕΠ085 με κωδικό
έργου 2012ΕΠ08500013, ύψους 180.000€ σε βάρος
του ΣΑΕΠ585 με κωδικό έργου 2014ΕΠ58500033 και
60.000€ σε βάρος του ΣΑΕΠ0852 με κωδικό έργου
2012ΕΠ08520003”.
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02024731006210008*

