
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐ-
ου 2021, σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

4 Τροποποίηση του Οργανισμού Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(π.δ. 186/1999, Α΄ 173).

5 Αναγνώρισις συστάσεως της Ενορίας του Ιερού 
Ναού Αγίας Τριάδος οδού Φιλελλήνων Αθηνών, 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συμφώνως 
προς το άρθρον 25 του ν. 4301/2014.

6 Αναγνώρισις συστάσεως Ιεράς Μονής Αγίου Γεωρ-
γίου Καλλιθέας (Ξυλογαϊδάρας) της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Φωκίδος, συμφώνως προς το άρθρον 25 
του ν. 4301/2014.

7 Αναγνώρισις συστάσεως Ιεράς Μονής Αγίου Ιω-
άννου του Θεολόγου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Μονεμβασίας και Σπάρτης, συμφώνως προς το 
άρθρον 25 του ν. 4301/2014.

8 Αναγνώρισις συστάσεως Ιεράς Μονής Παναγί-
ας Ελαιούσης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, 
συμφώνως προς το άρθρον 25 του ν. 4301/2014.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    42940/Ν1 (1)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου 
33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργί-
ας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή-
ματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1, σε συνδυασμό 
με την παρ. 5, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 0135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«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΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-3-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324) όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017  
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφι-
κών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων 
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 82774/27-8-2019 απόφαση του Δήμου 
Ηρακλείου Κρήτης.

8. Την από 16-3-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/9248/12-3-2021 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή από-
φαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα-
φής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουρ-
γού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορι-
σμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», άδεια Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγω-
γείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ 
(28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - Η ΧΩΡΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί των οδών Δια-
λυνομιχάλη και Σαμαριτιδών, στο Ηράκλειο Κρήτης, με 
νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, τη Γεωργία Μαστοράκη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Απριλίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Αριθμ. 42906/Ν1 (2)
    Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις των υποπαρ. Θ3 και Θ6 της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
ν. 4111/2013 (Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), 
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 
(Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκα-
τάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια 
παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) και του άρθρου 
48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό 
με την παρ. 5, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση  
«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΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-3-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση την τροποποίηση και την επικαιροποί-
ηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου 
και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324) όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφι-
κών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων 
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

7. Την υπ’ αρ. 10011/9-6-2020 απόφαση του Δήμου 
Πρέβεζας.

8. Την από 27-1-2021 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/ 9248/12-3-2021 απόφαση δι-
ατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
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10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή από-
φαση και των Υφυπουργών της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα-
φής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουρ-
γού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορι-
σμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο.Ε.», άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου 
με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας, στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων. Ωστόσο, ο συ-
νολικός αριθμός των νηπίων δεν δύναται να υπερβαίνει 
τα είκοσι (20), κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του ενδια-
φερόμενου.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - BABY ACADEMY».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί των οδών Τζου-
μέρκων 1 και Επτανήσου, στην Πρέβεζα, με νόμιμο εκ-
πρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
τον Γεώργιο Λάζαρη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 14 Απριλίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

I

Αριθμ. 18743 (3)
     Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μα-

ΐου 2021, σε άλλη εργάσιμη ημέρα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 

«Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρε-
ωτικής αργίας» (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 14 του ν. 4468/2017 «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 61).

2. Το 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).

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

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

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), αποφασίζουμε:

Μεταθέτουμε την υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 
2021, για τις 04 Μαΐου 2021 και ημέρα Τρίτη.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Απριλίου 2021 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

I

Αριθμ. 14897 (4)
   Τροποποίηση του Οργανισμού Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

(π.δ. 186/1999, Α΄ 173).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων» (Α΄ 264).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμή-

ματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάργηση και ανα-
συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»
(Α΄ 137).

3. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 83).

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

6. Το άρθρο 16 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).

7. Το π.δ. 186/1999 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρε-
σιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Α΄ 173).

8. Το π.δ. 143/2009 «Τροποποίηση του π.δ. 186/1999 
’’Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων’’ (Α΄ 173)» (Α΄ 188).

9. Το π.δ. 116/1997 «Οργανισμός διοικητικών υπηρε-
σιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου» 
(Α΄ 105).

10. Την υπό στοιχεία Φ2/3816/29-7-2016 απόφαση 
«Οργανισμός των Διοικητικών Υπηρεσιών (Ο.Δ.Υ.) του 
ΤΕΙ Ηπείρου» (Β΄ 2588).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19558 Τεύχος B’ 1661/23.04.2021

11. Την υπ’ αρ. 9825/1-2-2018 (Β΄ 448) απόφαση της 
Συγκλήτου για τη σύσταση μονάδας σε επίπεδο Διεύθυν-
σης με τίτλο: «Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης ΕΛΚΕ».

12. Την υπ’ αρ. 8062/7-12-2018 απόφαση της Συγκλή-
του «Συμπλήρωση του Οργανισμού διοικητικών υπη-
ρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.δ. 186/1999 
Α΄ 173), για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση 
του Οργανισμού του ιδρύματος κατά τις διατάξεις της 
παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017» (Β΄ 5721).

13. Την υπ’ αρ. 26800/26-8-2019 απόφαση της Συ-
γκλήτου «Συμπλήρωση του Οργανισμού διοικητικών 
υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.δ. 186/1999 
Α΄ 173), για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση 
του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της 
παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017» (Β΄ 3544).

14. Την υπ’ αρ. 12689/24-2-2021 απόφαση της Συ-
γκλήτου «Τροποποίηση του Οργανισμού διοικητικών 
υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.δ. 186/1999 
Α΄ 173), για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση 
του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της 
παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017» (Β΄ 936).

15. Την αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, για τη μεταβατική περίοδο έως 
την έκδοση του Οργανισμού του ιδρύματος κατά τις δι-
ατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84
του ίδιου νόμου.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, ομόφωνα αποφασίζει:

1. Αντικαθίσταται η φράση «ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ», 
του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, του 
π.δ. 186/1999 (Α΄ 173), από τη φράση «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟ».

2. Τροποποιείται το άρθρο 21 του π.δ. 186/1999 
(Α΄ 173), ως εξής:

«Άρθρο 21
Προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου - 

Κατηγορίες και Κλάδοι - Οργανικές και προσωποπαγείς 
θέσεις.

1. Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας Δημο-
σίου Δικαίου είναι συνολικά εκατόν πενήντα οκτώ (158) 
οργανικές και πέντε (5) προσωποπαγείς και διακρίνονται, 
ανά κατηγορία και κλάδο, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001, 
ως εξής:

1. Κατηγορία ΠΕ:
1. Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων, Μία (1) οργανική θέση
2. Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας, Δύο (2) οργανικές 

θέσεις
3. Κλάδος ΠΕ Γεωπόνων, Δύο (2) οργανικές θέσεις
4. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Σαράντα δύο 

(42) οργανικές θέσεις
5. Κλάδος ΠΕ Επικοινωνίας, Μία (1) οργανική θέση
6. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, Επτά (7) οργανικές θέσεις
7. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, Μία (1) οργανική θέση + 
Μια (1) προσωποπαγής θέση
8. Κλάδος ΠΕ Στατιστικής, Μία (1) οργανική θέση
9. Κλάδος ΠΕ Υδροβιολόγων, Μία (1) οργανική θέση

2. Κατηγορία ΤΕ:
1. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, Μία (1) οργανική θέση
2. Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών 

Σπουδών, Μία (1) οργανική θέση
3. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, Δεκαεπτά (17) 

οργανικές θέσεις + Μια (1) προσωποπαγής θέση
4. Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, Μία (1) οργανική 

θέση
5. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, Επτά (7) οργανικές θέσεις
6. Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής, Τρεις (3) οργανικές θέσεις
7. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, Τρεις (3) οργανικές θέσεις
8. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Δομικών Έρ-

γων) Μια (1) οργανική θέση
9. Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, Μία (1) οργανική 

θέση
3. Κατηγορία ΔΕ:
1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, σαράντα δύο 

(42) οργανικές θέσεις+Μια (1) προσωποπαγής θέση
2. Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής, Μία (1) οργανική θέση+ 

Μία (1) προσωποπαγής θέση
3. Κλάδος ΔΕ Θυρωρών - Φυλάκων, Μία (1) οργανική 

θέση
4. Κλάδος ΔΕ Τεχνικού, Δεκαέξι (16) οργανικές θέσεις
4. Κατηγορία ΥΕ:
1. Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Είκοσι μία (21) ορ-

γανικές θέσεις + Μία (1) προσωποπαγής θέση
2. Κλάδος ΥΕ Θυρωρών - Φυλάκων, Επτά (7) οργανικές 

θέσεις
2. Προσόντα διορισμού στους ανωτέρω κλάδους ορί-

ζονται στο π.δ. 50/2001.
3. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις των κατη-

γοριών και κλάδων που συγχωνεύονται με άλλο κλάδο 
της ίδιας κατηγορίας, μετά την έγκριση της παρούσας 
τροποποίησης του π.δ. 186/1999, θα ενταχθούν με Πρυ-
τανική Πράξη στις εν λόγω θέσεις.»

3. Τροποποιείται το άρθρο 22 του π.δ. 186/1999 
(Α΄ 173), ως εξής:

«Άρθρο 22
Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-

ρίστου Χρόνου - Κατηγορίες και Ειδικότητες - Οργανικές 
και προσωποπαγείς θέσεις.

1. Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου είναι συνολικά εκατόν 
τέσσερις (104) οργανικές και ενενήντα τέσσερις (94) 
προσωποπαγείς και διακρίνονται, ανά κατηγορία και 
ειδικότητα, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001, ως εξής:

α. Κατηγορία ΠΕ: 
1. Ειδικότητα ΠΕ Αγγλικών, Μία (1) προσωποπαγής 

θέση
2. Ειδικότητα ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας, Δύο (2) οργανικές 
θέσεις + Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις
3. Ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων, Μία (1) προσωποπαγής 

θέση
4. Ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων, Μία (1) προσωποπαγής 

θέση
5. Ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών, Μία (1) προσωποπαγής 

θέση 
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6. Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού - Εξήντα (60) οργανικές 
θέσεις + Οικονομικού Τριάντα μία (31) προσωποπαγείς 
θέσεις

7. Ειδικότητα ΠΕ Επικοινωνίας, Τρεις (3) οργανικές θέ-
σεις + Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις

8. Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών, Τέσσερις (4) προσωπο-
παγείς θέσεις

9. Ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών, Μία (1) προσωποπαγής 
θέση

10. Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής, Πέντε (5) οργανικές 
θέσεις + Τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις.

11. Ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δύο (2) προ-
σωποπαγείς θέσεις.

12. Ειδικότητα ΠΕ Υδροβιολόγων, Μία (1) προσωπο-
παγής θέση.

13. Ειδικότητα ΠΕ Φιλολόγων, Δύο (2) προσωποπαγείς 
θέσεις.

14. Ειδικότητα ΠΕ Φυσικής Αγωγής, Δύο(2) προσωπο-
παγείς θέσεις.

15. Ειδικότητα ΠΕ Χημικών, Τέσσερις (4) προσωποπα-
γείς θέσεις.

16. Ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων, Δύο (2) οργανικές θέ-
σεις.

β. Κατηγορία ΤΕ:
1. Ειδικότητα ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, Τέσσερις (4) οργα-

νικές θέσεις + Εννέα (9) προσωποπαγείς θέσεις
2. Ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, Δύο (2) προσω-

ποπαγείς θέσεις
3. Ειδικότητα ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών 

Σπουδών, Μία (1) οργανική θέση + Μία (1) προσωπο-
παγής θέση

4. Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού -  Λογιστικού, Έντεκα (11) 
οργανικές θέσεις + Έντεκα (11) προσωποπαγείς θέσεις

5. Ειδικότητα ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μία (1) 
προσωποπαγής θέση

6. Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών, Δύο (2) οργανικές θέσεις + 
Μία (1) προσωποπαγής θέση

7. Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, Μία (1) προ-
σωποπαγής θέση

γ. Κατηγορία ΔΕ:
1. Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, Τέσσερις 

(4) οργανικές θέσεις + Πέντε (5) προσωποπαγείς θέσεις
2. Ειδικότητα ΔΕ Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων, 

Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις
3. Ειδικότητα ΔΕ Πληροφορικής, Επτά (7) οργανικές 

θέσεις + Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις
4. Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού, Δύο (2) οργανικές θέσεις + 

Τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις
δ. Κατηγορία ΥΕ:
1. Ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Τέσσερις (4) 

οργανικές θέσεις + Πέντε (5) προσωποπαγείς θέσεις
2. Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω ειδικότητες ορί-

ζονται στο π.δ. 50/2001.
3. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις των κατη-

γοριών και ειδικοτήτων που συγχωνεύονται με άλλη 
ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας, μετά την έγκριση της 
παρούσας τροποποίησης του π.δ. 186/1999, θα εντα-
χθούν με Πρυτανική Πράξη στις εν λόγω θέσεις.»

4. Τροποποιείται το άρθρο 23 του π.δ. 186/1999 
(Α΄173), ως εξής:

«Άρθρο 23
Θέσεις - προσόντα - βαθμοί

1. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού (μονίμων και 
ΙΔΑΧ) ορίζονται κατά κλάδους/ειδικότητες και βαθμούς 
ως εξής:

α) i. Κλάδος/Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού:
- Δύο (2) θέσεις με βαθμό Γενικού Διευθυντή
- Δέκα (10) θέσεις με βαθμό Διευθυντή και 
- Εκατόν είκοσι μία (121) θέσεις εκ των οποίων τριάντα 

(31) προσωποπαγείς, με βαθμούς Δ-Α. 
ii. Ειδικότητα ΠΕ Αγγλικών: Μία (1) προσωποπαγής 

θέση με βαθμούς Δ-Α. 
iii. Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων: Μία (1) θέση με βαθμούς 

Δ-Α. 
iv. Κλάδος/Ειδικότητα ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 
- Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή
- Πέντε (5) θέσεις εκ των οποίων δύο (2) προσωποπα-

γείς με βαθμούς Δ-Α. 
v. Ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων: Μία (1) προσωποπαγής 

θέση με βαθμούς Δ-Α. 
vi. Κλάδος/Ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων: Τρεις (3) θέσεις 

εκ των οποίων μία (1) προσωποπαγής με βαθμούς Δ-Α. 
vii. Ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών: Μία (1) προσωποπαγής 

θέση με βαθμούς Δ-Α. 
viii. Κλάδος/Ειδικότητα ΠΕ Επικοινωνίας: Τρεις (3) θέ-

σεις εκ των οποίων δύο (2) προσωποπαγείς με βαθμούς 
Δ-Α. 

ix. Κλάδος/Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών:
- Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή και
- Δώδεκα (12) θέσεις εκ των οποίων τέσσερις (4) προ-

σωποπαγείς με βαθμούς Δ-Α. 
x. Ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών: Μία (1) προσωποπαγής 

θέση με βαθμούς Δ-Α. 
xi. Κλάδος/Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής:
- Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή
- Εννέα (9) θέσεις εκ των οποίων τέσσερις (4) προσω-

ποπαγείς με βαθμούς Δ-Α. 
xii. Ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: Δύο (2) προ-

σωποπαγείς θέσεις με βαθμούς Δ-Α. 
xiii. Κλάδος ΠΕ Στατιστικής: Μία (1) θέση με βαθμούς 

Δ-Α.
xiv. Κλάδος/Ειδικότητα ΠΕ Υδροβιολόγων: Δύο (2) θέ-

σεις εκ των οποίων μία (1) προσωποπαγής με βαθμούς 
Δ-Α.

xν. Ειδικότητα ΠΕ Φιλολόγων: Δύο (2) προσωποπαγείς 
θέσεις με βαθμούς Δ-Α.

xνi. Ειδικότητα ΠΕ Φυσικής Αγωγής: Δύο (2) προσω-
ποπαγείς θέσεις με βαθμούς Δ-Α.

xνii. Ειδικότητα ΠΕ Χημικών: Τέσσερις (4) προσωποπα-
γείς θέσεις με βαθμούς Δ-Α.

xviii. Ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων: Δύο (2) θέσεις με βαθ-
μούς Δ-Α.

β) i. Κλάδος/Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 
Σαράντα (40) θέσεις εκ των οποίων δώδεκα (12) προ-
σωποπαγείς με βαθμούς Δ-Α.

ii. Κλάδος/Ειδικότητα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων: Δεκατέσ-
σερις (14) θέσεις εκ των οποίων εννέα (9) προσωποπα-
γείς με βαθμούς Δ-Α.
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iii. Ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: Δυο (2) προσω-
ποπαγείς με βαθμούς Δ-Α.

iv. Κλάδος/Ειδικότητα ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλι-
τεχνικών Σπουδών: Τρεις (3) θέσεις εκ των οποίων μία 
(1) προσωποπαγής με βαθμούς Δ-Α.

ν. Ειδικότητα ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Μία (1) 
προσωποπαγής θέση με βαθμούς Δ-Α.

νi. Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: Μία (1) θέση με 
βαθμούς Δ-Α.

νii. Κλάδος/Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών: Δέκα (10) θέσεις 
εκ των οποίων μία (1) προσωποπαγής με βαθμούς Δ-Α.

νiii. Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής: Τρεις (3) θέσεις με βαθ-
μούς Δ-Α.

ix. Κλάδος/Ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής: Τρεις (3) θέ-
σεις με βαθμούς Δ-Α.

x. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών: Μία (1) θέση 
με βαθμούς Δ-Α.

xi. Κλάδος/Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας: Δύο 
(2) θέσεις εκ των οποίων μία (1) προσωποπαγής με βαθ-
μούς Δ-Α.

γ) i. Κλάδος/Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού: 
Πενήντα δύο (52) θέσεις εκ των οποίων έξι (6) προσω-
ποπαγείς με βαθμούς Δ-Α.

ii. Ειδικότητα ΔΕ Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων: 
Δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με βαθμούς Δ-Α.

iii. Κλάδος ΔΕ Θυρωρών - Φυλάκων: Μία (1) θέση με 
βαθμούς Δ-Α.

iv. Κλάδος/Ειδικότητα ΔΕ Πληροφορικής: Έντεκα (11) 
θέσεις εκ των οποίων τρεις (3) προσωποπαγείς με βαθ-
μούς Δ-Α.

v. Κλάδος/Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού: Είκοσι μία (21) θέ-
σεις εκ των οποίων τρεις (3) προσωποπαγείς με βαθμούς 
Δ’- Α.

δ) i. Κλάδος/Ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων: Τριά-
ντα μία (31) θέσεις, εκ των οποίων έξι (6) προσωποπαγείς 
με βαθμούς Ε-Β

ii. Κλάδος/Ειδικότητα ΥΕ Θυρωρών - Φυλάκων: Επτά 
(7) θέσεις με βαθμούς Ε-Β.

2. Προσόντα διορισμού στους ανωτέρω κλάδους/ει-
δικότητες ορίζονται στο π.δ. 50/2001.

3. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδικαί-
ως μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.»

5. Καταργείται το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
άρθρο 24 «Θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου» του π.δ. 186/1999 
(Α΄ 173).

6. Προστίθεται άρθρο 24, μετά το άρθρο 23, του 
π.δ. 186/1999 (Α΄ 173), ως εξής:

«Άρθρο 24
Βαθμολογική κλίμακα

Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ του προ-
σωπικού των άρθρων 21 και 22, κατατάσσονται στους 
προβλεπόμενους από το άρθρο 25 του ν. 4369/2016, 
βαθμούς». 

7. Αντικαθίσταται η φράση «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» του π.δ. 186/1999 
(Α΄ 173) από τη φράση «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙ-
ΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».

8. Τροποποιείται το άρθρο 25 του π.δ. 186/1999 
(Α΄ 173), ως εξής:

«Άρθρο 25
Κλάδοι - Θέσεις - Προσόντα

1. Οι θέσεις της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης ορίζονται κατά 
κλάδους/ειδικότητες και βαθμούς ως εξής:

α) Κλάδος/Ειδικότητα ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας (υπαλλή-
λων μονίμων και ΙΔΑΧ):

- Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή και
- Τρεις (3) οργανικές και δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις 

με βαθμούς Δ-Α.
β) Κλάδος/Ειδικότητα ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας (υπαλλή-

λων μονίμων και ΙΔΑΧ):
- Πέντε (5) οργανικές και εννέα (9) προσωποπαγείς 

θέσεις με βαθμούς Δ-Α.
2. Προσόντα διορισμού στους ανωτέρω κλάδους/ει-

δικότητες ορίζονται στο π.δ. 50/2001».
9. Αντικαθίσταται η φράση «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄» του

π.δ. 186/1999 (Α΄173) από τη φράση «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ».
10. Τροποποιούνται οι περ. α) και β) της παρ. 4 του 

άρθρου 31 «Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας» του 
π.δ. 186/1999 (Α΄173), ως εξής:

«4.α) Οι κλάδοι/ειδικότητες και οι θέσεις για την υπο-
στήριξη της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας ορίζονται 
ως εξής:

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής: Τρεις (3) μόνιμες οργανικές 
θέσεις

Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: Μία (1) μόνιμη ορ-
γανική θέση.

β) Προσόντα διορισμού στους ανωτέρω κλάδους/ει-
δικότητες ορίζονται στο π.δ. 50/2001».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 13 Απριλίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

I

Αριθμ. 1474/687 (5)
    Αναγνώρισις συστάσεως της Ενορίας του Ιερού 
Ναού Αγίας Τριάδος οδού Φιλελλήνων Αθηνών, 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, συμφώνως 
προς το άρθρον 25 του ν. 4301/2014.

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντες υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4301/2014,
2. την υπ’ αρ. 1844/31-3-2021 εισήγησιν του Μακα-

ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Ιερωνύμου,

3. την από 7-4-2021 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, 

διαπιστούμεν την σύστασιν προ του έτους 1977, της 
Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος οδού Φιλελ-
λήνων Αθηνών, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με 
έδραν το δημοτικόν διαμέρισμα Αθηνών του Δήμου 
Αθηναίων της περιφερειακής ενότητος κεντρικού τομέ-
ως Αθηνών της Περιφερείας Αττικής, συσταθέντος κατά 
τον 10ου αιώνα ως Καθολικού της Ιεράς Μονής Υπερα-
γίας Θεοτόκου Σώτειρος (ή μονής του Λυκοδήμου), ως 
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τεκμαίρεται εξ επιγραφής εντός του ναού, και καταστά-
ντος ενοριακού διά του άρθρου 72 του α.ν. 2200/1940, 
της ονομασίας αυτού παραφθαρείσης ως «Ναός του 
Αγίου Νικόδημου».

Η παρούσα διαπιστωτική πράξις να δημοσιευθή εις 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

I

Αριθμ. 1402/684 (6)
    Αναγνώρισις συστάσεως Ιεράς Μονής Αγίου Γεωρ-
γίου Καλλιθέας (Ξυλογαϊδάρας) της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Φωκίδος, συμφώνως προς το άρθρον 25 
του ν. 4301/2014.

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντες υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4301/2014,
2. την υπ’ αρ. 158/30-3-2021 εισήγησιν του Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Φωκίδος Θεοκτίστου,
3. την από 7-4-2021 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς 

Συνόδου,
διαπιστούμεν την σύστασιν προ του έτους 1977, της 

Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καλλιθέας (Ξυλογαϊδάρας) 
της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, με έδραν την τοπικήν 
κοινότητα Καλλιθέας της δημοτικής ενότητος Τολοφώ-
νος του Δήμου Δωρίδος της περιφερειακής ενότητος 
Φωκίδος της Περιφερείας Στερεάς Ελλάδος, συσταθεί-
σης προ της Ελληνικής Επαναστάσεως, ως εμφαίνεται εξ 
επιγραφής εις το καθολικόν αυτής και εκ των εγγράφων 
του φακέλου 097 «Μοναστηριακά» των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους των ετών 1835-1843.

Η παρούσα διαπιστωτική πράξις να δημοσιευθή εις 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ι

Αριθμ. 1507/688 (7)
     Αναγνώρισις συστάσεως Ιεράς Μονής Αγίου Ιω-
άννου του Θεολόγου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Μονεμβασίας και Σπάρτης, συμφώνως προς το 
άρθρον 25 του ν. 4301/2014.

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντες υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4301/2014,

2. την υπ’ αρ. 167/209/6-4-2021 εισήγησιν του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης 
Ευσταθίου,

3. την από 7-4-2021 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου,

διαπιστούμεν την σύστασιν προ του έτους 1977, της 
Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης, με έδραν την το-
πικήν κοινότητα Χάρακος της δημοτικής ενότητος Ζάρα-
κα του δήμου Μονεμβασίας της περιφερειακής ενότητος 
Λακωνίας της Περιφερείας Πελοποννήσου, συσταθείσης 
τον 16ο αιώνα και ανακαινισθείσης το έτος 1891, ως εμ-
φαίνεται εκ λαξευτής επιγραφής εις το υπέρθυρον της 
κεντρικής εισόδου του καθολικού αυτής.

Η παρούσα διαπιστωτική πράξις να δημοσιευθή εις 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

I

Αριθμ. 1311/686 (8)

     Αναγνώρισις συστάσεως Ιεράς Μονής Παναγί-

ας Ελαιούσης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, 

συμφώνως προς το άρθρον 25 του ν. 4301/2014. 

 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 Έχοντες υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4301/2014,
2. την υπ’ αρ. 133/22-3-2021 εισήγησιν του Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Φωκίδος Θεοκτίστου, 
3. την από 7-4-2021 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς 

Συνόδου,
διαπιστούμεν την σύστασιν προ του έτους 1977, της 

Ιεράς Μονής Παναγίας Ελαιούσης της Ιεράς Μητροπό-
λεως Φωκίδος, με έδραν την τοπικήν κοινότητα Ελαίας 
της δημοτικής ενότητος Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος 
της περιφερειακής ενότητος Φωκίδος της Περιφερεί-
ας Στερεάς Ελλάδος, συσταθείσης πρό της Ελληνικής 
Επαναστάσεως, ως εμφαίνεται εκ των εγγράφων των 
φακέλων 069 (Σύμμικτα Επαρχίας Δωρίδος) και 098 «Μο-
ναστηριακά» των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Η παρούσα διαπιστωτική πράξις να δημοσιευθή εις 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ   
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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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