
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 
του ν.  4270/2014  - Καθορισμός δαπανών για τις 
οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρε-
ώσεων.

2 Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο του φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΣΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν.  4763/2020 
(Α’ 254).

3 Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο του φορέα «ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΚ» και μετατροπή 
του σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του 
ν. 4763/2020 (Α’ 254).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/85154/ΔΠΓΚ  (1)
Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 

του ν.4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις 

οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ-

θρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υπο-

χρεώσεων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 67 του 

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

2. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

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

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

6. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική 
και Διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογι-
σμού» (Β’ 3240).

7. Την ανάγκη αναπροσαρμογής των ορίων της παρ. 1 
του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, καθώς και του καθο-
ρισμού κατηγοριών δαπανών για τις οποίες δεν εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου περί 
πολυετών υποχρεώσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η ομαλή εκτέλεση των προϋπολογισμών των φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Την αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 
67 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ως εξής:

Το όριο πέραν του οποίου απαιτείται προηγούμενη 
απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών για την 
ανάληψη υποχρεώσεων - από τους φορείς της Κεντρικής 
Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. που 
ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του 
τακτικού προϋπολογισμού-, οι οποίες προβλέπεται να 
βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν 
του τρέχοντος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι 
συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, καθορίζεται στο ποσό 
των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, σωρευτικά 
ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε.) κάθε ειδικού 
φορέα του τακτικού προϋπολογισμού.

Αντίστοιχα για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύο-
ντος Υπουργού, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση 
υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 
ευρώ σωρευτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.), 
προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά ανά αναλυτι-
κό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής προκειμένου περί 
Ν.Π.Ι.Δ.

Β. Τον καθορισμό κατηγοριών δαπανών για τις οποί-
ες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του 
ν. 4270/2014 ως εξής:
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Για την ανάληψη υποχρεώσεων, που προβλέπεται να 
βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμε-
να έτη πέραν του τρέχοντος έτους προϋπολογισμού, 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του 
ν. 4270/2014 και συνεπώς δεν απαιτείται προηγούμενη 
απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών ή του 
εποπτεύοντος Υπουργού ή του αρμόδιου διατάκτη, 
εφόσον εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες δαπανών 
προϋπολογισμού:

α) Τακτικές, πρόσθετες και σε είδος αποδοχές αιρετών 
και οργάνων διοίκησης, τακτικών υπαλλήλων, υπαλλή-
λων ορισμένου χρόνου και κληρωτών, καθώς και δαπά-
νες για εργοδοτικές εισφορές επί των παραπάνω απο-
δοχών, με εξαίρεση την αποζημίωση υπηρεσίας στην 
αλλοδαπή,

β) δαπάνες για κύριες και επικουρικές συντάξεις, κοι-
νωνικές παροχές, παροχές κοινωνικής πρόνοιας και πα-
ροχές υγείας, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν προνοια-
κά επιδόματα σε είδος και η χορήγησή τους προϋποθέτει 
τη σύναψη σύμβασης,

γ) δαπάνες για μεταβιβάσεις (επιχορηγήσεις, απο-
δόσεις, οικονομικές ενισχύσεις, εισφορές, χρηματο-
δοτήσεις, συμμετοχές, αποζημιώσεις πάσης φύσεως 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σε εκτέ-
λεση δικαστικών αποφάσεων, καταπτώσεις εγγυήσεων, 
αναλήψεις χρεών, κεφαλαιουχικές ενισχύσεις, δωρεές 
καθώς και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις). Εξαιρού-
νται: i) οι οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα 
σε λοιπά νομικά πρόσωπα, ii) η κάλυψη ελλείμματος του 
Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) και iii) οι οικονομικές ενισχύσεις και επιχο-
ρηγήσεις εξωτερικού, καθώς και οι εισφορές σε διεθνείς 
οργανισμούς, σε περίπτωση που η χορήγησή τους κα-
θορίζεται, από τις κείμενες διατάξεις, για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο,

δ) δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης και άρδευσης, σταθε-
ρής και κινητής τηλεφωνίας και εξόδων κοινοχρήστων,

ε) δαπάνες μετακίνησης προσωπικού,
στ) επιδοτήσεις, με εξαίρεση εκείνων, η χορήγηση των 

οποίων προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης,
ζ) τόκοι,
η) φόροι, τέλη, πρόστιμα, επιστροφές εσόδων,
θ) δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών: χρεω-

στικοί τίτλοι (αγορές χρεογράφων και χορήγηση δανείων 
σε τρίτους) και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις [απο-
πληρωμές δανείων (χρεολύσια)],

ι) δαπάνες αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα 
έσοδα και αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ 
τρίτων και

ια) αποθεματικό κάθε είδους και πιστώσεις υπό κα-
τανομή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η έναρξη ισχύος της ορίζεται σε ένα 
(1) μήνα από τη δημοσίευσή της.

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

      Αριθμ. 25971/Κ6 (2)
Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-

πέδου Δύο του φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΣΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του 

ν. 4763/2020 (Α’ 254)

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

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου 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).

β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»  
(Α΄ 222) και ειδικότερα της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του 
άρθρου πρώτου.

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία 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).

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

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ζ) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).
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3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διο-
ρισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ ΚΔΒΜ 2» και κωδικό 
11101710, η οποία εκδόθηκε με την απόφαση της 95/30-
12-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορη-
γήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΣΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6. Την υπό στοιχεία 154863/K6/30-11-2021 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΣΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

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

Τη μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΣΩΝ ΑΣΤΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κωδικό 11101710, με τροποποίηση 
της άδειάς του σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), 
με διακριτικό τίτλο «PRIMUS Κ.Δ.Β.Μ.» και με δομές στις 
διευθύνσεις:

1. ΛΙΟΣΙΩΝ 281, Τ.Κ. 10445, ΑΘΗΝΑ.
2. Β.ΤΣΟΡΛΙΝΗ 26, Τ.Κ. 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
3. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 35, Τ.Κ. 26443, ΠΑΤΡΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι 8 Μαρτίου 2022

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

Ι

     Αριθμ. 25975/Κ6 (3)
Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης Επιπέδου Δύο του φορέα «ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΚ» και μετατρο-

πή του σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

του ν. 4763/2020 (Α’ 254)

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

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-

ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου 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).

β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(Α’ 222) και ειδικότερα της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του 
άρθρου πρώτου.

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία 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).

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

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

ζ) Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύστα-
ση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργεί-
ων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διο-
ρισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Π.Π-K.E.K ΚΔΒΜ2» και κωδι-
κό 12101135, η οποία εκδόθηκε με την απόφαση της 
95/30.12.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.και 
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χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΚ».

6. Την υπό στοιχεία 155153/K6/30.11.2021 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΔΒΜ», με τα συνημμένα σε αυτή 
δικαιολογητικά.

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

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΚ» 
και κωδικό 12101135, λόγω καταστατικών μεταβολών 
σε «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΔΒΜ», και τη 
μετατροπή του σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), 

με διακριτικό τίτλο «ΚΠΠ-ΚΔΒΜ» και με δομές στις δι-
ευθύνσεις:

1. Α. ΕΦΤΑΛΙΩΤΟΥ 24, Τ.Κ. 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, Τ.Κ. 63079, ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΧΑΛ-

ΚΙΔΙΚΗΣ
3. ΚΙΣΣΑΡΙΟ ΛΑΒΑΡΑ, Τ.Κ. 68004, ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι 8 Μαρτίου 2022

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