
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 2/45619/
ΔΛΤΠ/05.02.2021 (Β’ 604) απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Νικολάου 
Βασιλά, Καθηγητή α’ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

3 Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου  - Στροφυλιάς και Κυπαρισ-
σιακού Κόλπου» και ενσωμάτωση αυτού στον 
Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματι-
κής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

4 Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δι-
καίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνι-
κού Δρυμού Παρνασσού» και ενσωμάτωση αυτού 
στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλι-
ματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

5 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των αιρετών και των υπαλλήλων του 
Δήμου Αλίμου.

6 Ανάκληση της υπ’  αρ. 10633/20.08.1992 απόφα-
σης του Νομάρχη Αθηνών περί χορήγησης ορι-
στικής άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης 
Περιθάλψεως Υπερηλίκων και εκ κινητικής ανα-
πηρίας ανιάτως χρονίως πασχόντων, όπως μετα-
γενέστερα είχε τροποποιηθεί και αναθεωρηθεί 
και ίσχυε, με ιδιοκτήτη τον Κάκο Νικόλαο και δια-
κριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΗ».

7 Ένταξη του Νικόλαου Περδικοπάνη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογρά-
φων Δ.Λ.Τ.Χ. έτους 2022.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 2/80123/ΔΛΤΠ  (1) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 2/45619/

ΔΛΤΠ/ 05.02.2021 (Β’ 604) απόφασης του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4549/2018 
(Α’ 105) και τροποποιήθηκε με τον ν. 4638/2019 (Α’ 181) 
και τον ν. 4764/2020 (Α’ 256).

β) Των άρθρων 21, 24, 25 και 30 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν 
κατά περίπτωση με τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του 
ν. 4549/2018 (Α’ 105).

γ) Των άρθρων 46 και 47 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως αντικατα-
στάθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).

δ) της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α’ 38), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4549/2018 
(Α’ 105).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 38), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

3. Την υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05.02.2021 
(Β’ 604) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών 
και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 
69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει».

4. Την υπό στοιχεία οικ. 2/121715/ΔΛΤΠ/15.12.2021 
(Β’ 6230) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχείο 5 
της παρούσας, απόφαση.

5. Το γεγονός ότι από τη λειτουργία του Συστήματος 
Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου προέκυψε η ανάγκη 
περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργίας του.

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/ 
05.02.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών (Β’ 604), ως εξής:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 «Ειδικά 
για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και για τα Νομικά 
Πρόσωπα αυτών, οι κάθε είδους αμοιβές του προηγού-
μενου εδαφίου, δύναται να καταβάλλονται μέσω του 
λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«Η εφαρμογή των υποχρεώσεων της παραγράφου 

2 δρομολογείται με τη σταδιακή ένταξη των Φορέων 
στη νέα διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους (Διεύθυνση Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού και Ενιαία Αρχή Πλη-
ρωμής) και τη συνδρομή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η 
προθεσμία εφαρμογής της παρούσας παραγράφου πα-
ρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«Εξαιρούνται των υποχρεώσεων των παραγράφων 1 

και 2 οι Φορείς: (α) των οποίων τα συνολικά ταμειακά 
διαθέσιμα στο τέλος κάθε μήνα δεν υπερβαίνουν σε συ-
στηματική βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και (β) 
που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη 
σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και του ΓΛΚ».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στην υπό 
στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05.02.2021 (Β’ 604) απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι      Αριθμ. Φ.146/ 15111/Ζ2 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Νικολά-

ου Βασιλά, Καθηγητή α’ βαθμίδας του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογι-
κή Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

γ. του εδαφίου πρώτου του άρθρου 109 του ν. 
4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

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

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

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

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

η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοποθέ-
τηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07.02.2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

2. Την υπό στοιχεία Φε.7/1800/23.4.2007 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, (Γ’ 524) για 
την εξέλιξη του Νικολάου Βασιλά με γνωστικό αντικείμε-
νο «Χρήση και Λειτουργία Υπολογιστικών συστημάτων 
με Έμφαση στις Εφαρμογές της Πληροφορικής, όπως η 
Οικονομία, η Διοίκηση, η Υγεία» σε μόνιμη τακτική θέση 
βαθμίδας Καθηγητή, μεταφερόμενης αυτοδικαίως της 
τακτικής θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή.

3. Την υπ’ αρ. 111696/13.12.2021 αίτηση του Καθηγητή 
Νικολάου Βασιλά για τη μεταβολή του γνωστικού του 
αντικειμένου.

4. Την απόφαση της υπ’ αρ. 12/20.12.2021 Συνεδρί-
ασης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Λογισμικού 
και Πληροφοριακών Συστημάτων με την οποία γίνεται 
ομόφωνα αποδεκτός ο προτεινόμενος τίτλος γνωστικού 
αντικειμένου.

5. Την απόφαση της υπ’ αρ. 20/20.12.2021 Συνεδρία-
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σης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίνεται 
ομόφωνα η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του 
ως άνω Καθηγητή.

6. Το υπ’ αρ 1978/14.1.2022 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ. 5854/ 
18.1.2022) έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής που αφορά στη μεταβολή γνωστικού 
αντικειμένου του Νικολάου Βασιλά.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ-
νου του Νικολάου Βασιλά του Σπυρίδωνα, Καθηγητή 
α’ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, από «Χρήση και Λειτουργία 
Υπολογιστικών συστημάτων με Έμφαση στις Εφαρμογές 
της Πληροφορικής, όπως η Οικονομία, η Διοίκηση, η 
Υγεία» σε «Νευρωνικά δίκτυα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/4279/211 (3)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 

Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης 

Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς και Κυπαρισ-

σιακού Κόλπου» και ενσωμάτωση αυτού στον 

Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιμα-

τικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92) 
και ειδικότερα των άρθρων 27 και 43 αυτού.

2. Τον ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευό-
μενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

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

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπ’  αρ. 35/20.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/22.07.2020 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συ-
γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προ-
σώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (ΟΦΥ-
ΠΕΚΑ)” (Υ.Ο.Δ.Δ. 581), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29.9.2021 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 832).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/7.9.2021 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ̋ Οργανι-
σμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής˝ 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 
του ν. 4685/2020 (Α’ 92)» (Β’ 4180).

8. Την υπ’ αρ. 283/04.02.2021 απόφαση της Προέδρου 
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. «Ορισμός Γενικού Διευθυντή στον Ορ-
γανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-
γής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΑΔΑ: 668246ΜΑΖΤ-Α8Ω).

9. Την υπό στοιχεία ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7514/19.7.2021 
απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έρ-
γου “Έλεγχος της απογραφής των στοιχείων Ενεργητικού 
και Παθητικού των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαί-
ου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» 
του ν. 4519/2018 (Α’ 25) από Ορκωτό Ελεγκτή” (ΑΔΑ: 
ΩΥΓΥ46ΜΤΛΡ-ΗΧΨ).

10. Το υπ’ αρ. 2/14.10.2021 Πρωτόκολλο Παραλαβής 
της υπό στοιχείο 9 Επιτροπής.

11. Την υπ’ αρ. 2861/09.08.2021 απόφαση του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. “Ανάθεση υπηρεσί-
ας για την ανάθεση της υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου 
για την ενσωμάτωση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 
Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιο-
χών» του ν. 4519/2018 (Α’ 25) στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), 
όπως ισχύει” (ΑΔΑ: 91ΔΤ46ΜΑΖΤ-Ι4Σ).

12. Την υπ’ αρ. οικ. 4864/01-12-2021 βεβαίωση παρα-
λαβής του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σε εκτέλεση της υπό στοιχείο 11 υπηρεσίας 
τεχνικού συμβούλου.

13. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/3456/85/ 13.01.2022 
έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί ο απαι-
τούμενος εκ του νόμου διαχειριστικός έλεγχος του Φορέα 
Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς και Κυπα-
ρισσιακού Κόλπου.

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/12058/282/9.2.2022 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημ/κών 
Αναφορών - Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων 
Φορέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 το άρθρο 119 
του ν. 4622/2019 και το γεγονός ότι από την έκδοση της 
παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ύψους διακοσίων τρι-
άντα μίας χιλιάδων ευρώ (231.000,00 €) για το οικονομι-
κό έτος 2022, αποφασίζουμε:
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1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επω-
νυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στρο-
φυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου», που έχει συσταθεί 
με την περίπτωση 12 της παραγράφου 10 του άρθρου 
15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207) με την επωνυμία «Φορέ-
ας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» και 
μετονομάστηκε σε «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων 
Κοτυχίου - Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου» με 
την περίπτωση ιβ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4519/2018 (Α’ 25), έπειτα από την ολοκλήρωση του 
διαχειριστικού του ελέγχου, καταργείται.

2. Με την έκδοση της παρούσας, ο Οργανισμός Φυ-
σικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α.) καθίσταται καθολικός διάδοχος του Φορέα Δι-
αχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς και Κυπα-
ρισσιακού Κόλπου, που καταργείται με την παράγραφο 
1, και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 43 
του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/4270/209 (4)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 

Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» και ενσωμάτωση 

αυτού στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφω-

να με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 

(Α’ 92). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92) 
και ειδικότερα των άρθρων 27 και 43 αυτού.

2. Τον ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευό-
μενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

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

4. Το π.δ. 2/4-1-2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπ’  αρ. 35/20-01-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/22.07.2020 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συ-

γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προ-
σώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (ΟΦΥ-
ΠΕΚΑ)” (Υ.Ο.Δ.Δ. 581), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-9-2021 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 832).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/7.9.2021 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
“Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανι-
σμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 
του ν. 4685/2020 (Α’ 92)” (Β’ 4180).

8. Την υπ’ αρ. 283/04.02.2021 απόφαση της Προέδρου 
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. «Ορισμός Γενικού Διευθυντή στον Ορ-
γανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-
γής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΑΔΑ: 668246ΜΑΖΤ-Α8Ω).

9. Την υπό στοιχεία ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7514/19.7.2021 
απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έρ-
γου “Έλεγχος της απογραφής των στοιχείων Ενεργητικού 
και Παθητικού των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαί-
ου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» 
του ν. 4519/2018 (Α’ 25) από Ορκωτό Ελεγκτή” (ΑΔΑ: 
ΩΥΓΥ46ΜΤΛΡ-ΗΧΨ).

10. Το υπ’ αρ. 2/14-10-2021 Πρωτόκολλο Παραλαβής 
της υπό στοιχείο 9 Επιτροπής.

11. Την υπ’ αρ. 2861/09-08-2021 απόφαση του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. “Ανάθεση υπηρεσί-
ας για την ανάθεση της υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου 
για την ενσωμάτωση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 
Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιο-
χών» του ν. 4519/2018 (Α’ 25) στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), 
όπως ισχύει” (ΑΔΑ: 91ΔΤ46ΜΑΖΤ-Ι4Σ).

12. Την υπ’ αρ. οικ. 4864/01.12.2021 βεβαίωση παρα-
λαβής του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σε εκτέλεση της υπό στοιχείο 11 υπηρεσίας 
τεχνικού συμβούλου.

13. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/3454/84/13.1.2022 
έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί 
ο απαιτούμενος εκ του νόμου διαχειριστικός έλεγχος 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/12110/290/9.2.2022 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημ/κών 
Αναφορών - Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων 
Φορέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 
63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 και το γεγονός ότι από 
την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
ύψους εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενή-
ντα ευρώ (157.650,00 €) για το οικονομικό έτος 2022, 
αποφασίζουμε: 

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επω-
νυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασ-
σού», που έχει συσταθεί με την περίπτωση 18 της πα-
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ραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207) 
με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Παρνασσού» και διατήρησε την αρχική επωνυμία με 
την περίπτωση ιη) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4519/2018 (Α’ 25), έπειτα από την ολοκλήρωση του 
διαχειριστικού του ελέγχου, καταργείται.

2. Με την έκδοση της παρούσας, ο Οργανισμός Φυ-
σικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α.) καθίσταται καθολικός διάδοχος του Φορέα Δι-
αχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, που καταργείται 
με την παρ. 1, και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις του 
άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 18642 (5)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των αιρετών και των υπαλλήλων του 
Δήμου Αλίμου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

β) Του π.δ.135/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228). 

γ) Της υποπαρ.  Δ.9 της παρ.  Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις, Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α 94).

δ) Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατί-
ας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδι-
κιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 21).

2. Την υπ’ αρ. 97109/31.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί 
αυτοδίκαιης απαλλαγής του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του 
Χρήστου από τα καθήκοντα του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ορισμός ασκούσης 
καθήκοντα Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής.

3. Το υπ’ αρ. 31425/15.12.2021 αίτημα του Δήμου Αλίμου.
4. Την υπ’ αρ. 30946/10-12-2021 βεβαίωση της Διεύ-

θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου περί 
κάλυψης δαπάνης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών και των υπαλ-
λήλων του Δήμου Αλίμου ως εξής:

α/α  Ιδιότητα/Κλάδος - Ειδικότητα Υπηρεσία  Άτομα Ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης 
κατ’ άτομο, κατ’ έτος

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ  1 30

2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 33 30

3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  1 30

4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  5 30

5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Διεύθυνση 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών  

3 20

6 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών  

4 20

7 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, 
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος  2 20

8 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Διεύθυνση 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών  
3 20

9 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, 
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ

Διεύθυνση 
Κοινωνικής 
Αντίληψης

3 20

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την υλοποίηση της απόφασης για την κίνηση εκτός έδρας των αιρετών και των 
υπαλλήλων του Δήμου Αλίμου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022, ως εξής:

• Στον Κ.Α.Ε. 00.6421.0001 δαπάνη ύψους 12.000,00 €
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• Στον Κ.Α.Ε. 00.6421.0002 δαπάνη ύψους 1.800,00 €
• Στον Κ.Α.Ε. 00.6423.0001 δαπάνη ύψους 500,00 €
• Στον Κ.Α.Ε. 00.6423.0002 δαπάνη ύψους 9.000,00 €
• Στον Κ.Α.Ε. 00.6441.0001 δαπάνη ύψους 1.000,00 €
• Στον Κ.Α.Ε. 10.6422.0001 δαπάνη ύψους 14.000,00 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022

Η ασκούσα καθήκοντα 
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

  Ι

 Αριθμ. 108225 (6)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 10633/20.08.1992 απόφα-

σης του Νομάρχη Αθηνών περί χορήγησης ορι-

στικής άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης 

Περιθάλψεως Υπερηλίκων και εκ κινητικής ανα-

πηρίας ανιάτως χρονίως πασχόντων, όπως μετα-

γενέστερα είχε τροποποιηθεί και αναθεωρηθεί 

και ίσχυε, με ιδιοκτήτη τον Κάκο Νικόλαο και δι-

ακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΗ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’  87).

2. Τον ν. 4555/2018 (Β’ 133).
3. Την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 (Β’ 1661) απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε κα-
ταρτισθεί με το π.δ. 145/2010 (Α’  238) και τροποποιηθεί 
με την υπ’ αρ. 44403/2011 (Β’ 2494) απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και την υπ’ αρ. 109290/39629/2016 
(Β’ 4251) απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. Την υπ’ αρ. 864073/14.10.2021 (Β’ 4832) απόφαση 
του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδι-
οτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμ-
βούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Δι-
ευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων 
της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημά-
των της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Αττικής.

5. Τον ν. 2345/95 (Α’ 213) και ειδικότερα το άρθρο 1 
«Για τις οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας 
από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με το άρθρο 59 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).

6. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-

νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

7. Την υπό στοιχεία Π1γ/οικ.81551/25-06-2007 υπουρ-
γική απόφαση (Β’  1136), περί τροποποίησης και συ-
μπλήρωσης της υπό στοιχεία Π4β/οικ.3176/06.06.1996 
υπουργικής απόφασης (Β’ 455) και της υπό στοιχεία Π4β/
οικ.4690/30.08.1996 υπουργικής απόφασης (Β’ 833) περί 
των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη χαρα-
κτήρα.

8. Την υπ’ αρ. 17478/10.12.1991 έγκριση ίδρυσης Ιδι-
ωτικής Επιχείρησης Περιθάλψεως Υπερηλίκων Χρονί-
ως Πασχόντων Νομάρχη Αθηνών, επ’ ονόματι Καψιάνη 
Αντωνίου.

9. Την υπ’ αρ. 10633/20.08.1992 οριστική άδεια λει-
τουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Περιθάλψεως Υπερηλί-
κων και εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως χρονίως πασχό-
ντων Νομάρχη Αθηνών, επ’ ονόματι Αντωνίου Καψιάνη, 
δυναμικότητας 95 κλινών.

10. Την υπ’ αρ. 18761/23.12.1994 τροποποιητική από-
φαση Νομάρχη Αθηνών, λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος, με νέο ιδιοκτήτη την εταιρεία ΕΛΙΤ Ε.Π.Ε. 
και νέα επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ‘’ΕΛΙΤ 
Ε.Π.Ε.’’».

11. Την υπ’ αρ. 11672/01.07.1996 (Β’ 641) απόφαση 
αναθεώρησης του Νομάρχη Αθηνών, λόγω αλλαγής 
υπευθύνου διαχείρισης της εταιρείας, με νέο διαχειριστή 
τον Μαρκουίζο Δημήτριο.

12. Την υπ’ αρ. 1707/29-02-2008 απόφαση αναθεώ-
ρησης του Νομάρχη Αθηνών, λόγω μεταβολής του ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος και του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας, με νέο ιδιοκτήτη τον Καψιάνη Αντώνιο.

13. Την υπ’ αρ. 4161, σχετ. 3271/16.04.2009 απόφαση 
αναθεώρησης του Νομάρχη Αθηνών, λόγω μεταβολής 
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του εσωτερικού κα-
νονισμού λειτουργίας, με νέο ιδιοκτήτη τον Κάκο Νικό-
λαο και διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΗ».

14. Την υπ’ αρ. οικ. 8923/05.07.2010 απόφαση αναθε-
ώρησης του Νομάρχη Αθηνών, λόγω μείωσης δυναμι-
κότητας στις 80 κλίνες.

15. Το από 03/12/2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα των 
Κοινωνικών Συμβούλων της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα 
με το οποίο κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 
στις 03/12/2021 η Μονάδα δε βρέθηκε σε λειτουργία.

16. Το υπ’ αρ. 1047143/08.12.2021 έγγραφο προς τον 
ιδιοκτήτη της Μονάδας για προσκόμιση δικαιολογητι-
κών για τη διακοπή λειτουργίας της Μονάδας, το οποίο 
το οποίο θυροκολλήθηκε από δικαστικό επιμελητή στις 
09/12/2021 στο χώρο της Μονάδας και στην οικία του 
(σχετικές η υπ’ αρ. 3288 Β’ και υπ’ αρ. 3289 Β’ αντίστοιχες 
εκθέσεις επίδοσης).

17. Το υπ’ αρ. 30686/13-01-2022 νέο έγγραφο προς τον 
ιδιοκτήτη της Μονάδας για προσκόμιση αιτήσεως για τη 
διακοπή λειτουργίας της Μονάδας εντός 5 ημερών από 
της λήψεώς του, το οποίο θυροκολλήθηκε από δικαστι-
κό επιμελητή στις 19/01/2022 στην οικία του (σχετική η 
υπ’ αρ. 3346 Β’ έκθεση επίδοσης).

18. Την υπ’ αρ. 338/20-01-2022 έγγραφη γνωστοποί-
ηση του ιδιοκτήτη της Μονάδας, στην οποία δηλώνε-
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ται και ότι η επιχείρηση έπαψε τη λειτουργία της στις 
12/11/2021, με την παράκληση να προβούμε στις δικές 
μας ενέργειες, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 10633/20.08.1992 απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών περί χορήγησης οριστικής άδειας 
λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Περιθάλψεως Υπερη-
λίκων και εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως χρονίως πα-
σχόντων, με έδρα επί της οδού Πιπίνου 91 στην Αθήνα, 
όπως μεταγενέστερα είχε τροποποιηθεί και αναθεωρη-
θεί και ίσχυε, με ιδιοκτήτη τον Κάκο Νικόλαο και δια-
κριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΗ», λόγω παύσεως λειτουργίας της.

Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή:
- ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμό-

τητας ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ, μέσα σε προθεσμία 15 
ημερών από την κοινοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 118 και 119 και τα οριζόμενα στα άρθρο 
131 του ν. 4555/2018,

- αίτησης θεραπείας ενώπιον του οργάνου που εξέδω-
σε την Πράξη, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών (ανασταλ-
τικό αποτέλεσμα της ειδικής διοικητικής προσφυγής).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 

Ι

   Αριθμ. πράξης 4234 (7)
Ένταξη του Νικόλαου Περδικοπάνη σε θέση 

Ε.ΔΙ.Π. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. θ της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/ 

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114), του άρθρου 29 και της παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195) και τις διατάξεις του 
άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις« (Α’ 83).

2. Την περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 «Ρύθμι-
ση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομά-
θειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες 
διατάξεις»(Α’ 17).

4. Το άρθρο 2 του π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μι-
σθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού 

και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 99).

5. Το υπό στοιχεία 59950/Ζ2/6-4-2017 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση 
και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του 
νόμου 4452/2017 (Α’ 17) διατάξεων, που αφορούν στις 
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας».

6. Την υπό στοιχεία 50074/Ζ2/1.4.2019 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των περί ένταξης του Νικόλαου Περδικοπάνη, υπαλλή-
λου Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής του Ιδρύματος 
σε θέση Ε.Τ.Ε.Π. (ΦΕΚ. ένταξης Β’ 396).

7. Την υπ’ αρ. 31388/2021 αίτηση για ένταξη του μέ-
λους Ε.Τ.Ε.Π. Νικόλαου Περδικοπάνη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών, κατόχου τίτλου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε.) και μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών με γνωστικό αντικείμενο ίδιο με τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα.

8. Την από 1-6-2021 απόφαση της Συνέλευσης της Κο-
σμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος 
μας, περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για 
την ένταξη του Περδικοπάνη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

9. Την από 30-6-2021 εισήγηση για την ως άνω ένταξη 
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

10. Την από 26-7-2021 απόφαση της Συνέλευσης της 
Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με την οποία 
εγκρίθηκε η ένταξη του Περδικοπάνη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

11. Το υπ’ αρ. 53505/28.7.2021 έγγραφο της Κοσμητεί-
ας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

12. Την από 17-9-2021 απόφαση της Συγκλήτου περί 
μεταφοράς μιας κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο Τμή-
μα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την ένταξη 
του Περδικοπάνη.

13. Την υπ’ αρ. 72675/1.10.2021 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

14. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ενδι-
αφερόμενου.

15. Το υπ’ αρ. 137877/Β1/29.10.2021 έγγραφο της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

την ένταξη του Νικόλαου Περδικοπάνη του Παναγιώ-
τη, μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ βαθμίδας Α’, του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σε κενή οργανική 
θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 
κατηγορίας μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, ΠΕ κατηγορίας, Α’ βαθμί-
δας, με αντίστοιχη κατάργηση της θέσης που κατείχε, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο εντασσόμενος υπάλληλος κατανέμεται στο Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Ιδρύματος.

Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η υπ’ αρ. 4011/ 
13.10.2021 όμοια, λόγω εκδόσεως του υπό στοιχεία 
137877/Β1/29.10.2021 εγγράφου της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 8765/Β3/30.12.2021).
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Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16  Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ    

Ι

Αριθμ. απόφ. 2 (8)
Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας Πρακτικο-

γράφων Δ.Λ.Τ.Χ., έτους 2022 .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και τον ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης» (Α’ 133).

2. Τα άρθρα 48, 49 και 176 του ν. 3584/2007 (Α’ 143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 

του Γ.Λ.τ.Κ. περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015.

5. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α’ 107).
6. Το υπ’  αρ. 2/9616/0022/15-2-2012 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομικών περί Υπερωριακής απασχό-
λησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ και τρόπο έγκρισης της απα-
σχόλησης αυτής.

7. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (Β’ 17/2017) «Καθορισμός δικαι-
ολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερω-
ριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία».

8. Την υπ’ αρ. 1/2022 (ΨΝΨΘΟΕΒΕ-ΧΧΟ) απόφαση του 
Προέδρου για τον ορισμό Γραμματέα - Πρακτικογράφου 
Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

9. Την υπ’ αρ. 577/15.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΔΩΗ5-3ΓΚ) 
απόφαση του Δημάρχου Χανίων περί μετακίνησης της 
υπαλλήλου Ντουντουλάκη Μαρίας του Ιωάννου με σχέ-
ση εργασίας ΙΔΑΧ από τον Δήμο Χανίων στο Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Χανίων.

10. Την υπ’ αρ. 1/22 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ6ΘΑΟΕΒΕ-ΨΧΓ) 
του 1ου Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων 
περί «Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας, καθορισμός 
και έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης Πρακτι-
κογράφου ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων 
έτους 2022».

Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη σχετικών πιστώ-
σεων στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Χανίων οικ. έτους 2022 για την αντιμετώπιση 
υπερωριών με Κ.Α 10-6022 «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχό-
λησης κατά το έτος 2022 της Πρακτικογράφου Δ.Σ. του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων Ντουντουλάκη 
Μαρίας του Ιωάννου για την τήρηση και σύνταξη πρα-
κτικών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό είκοσι 
(120) ώρες για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022 και 
άλλες εκατό είκοσι (120) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του 2022.

Η συνολική δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση 
δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν γραφεί 
στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022 (Κ.Α. 10-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές εγγεγραμμένη ύψους 1.500,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χανιά, 10 Φεβρουαρίου 2022

  Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ   

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