
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

3 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης. (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

4 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Ηρω-
ικής Πόλεως Νάουσας.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλή-
λους των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώ-
ρας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης για το προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου 
Φθιώτιδας για το β’ εξάμηνο του έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. 108240/N1 (1)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  682/1977 (Α’  244), σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιή-
σεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου “Εγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη-

ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υπο-
χρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευ-
κόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής 
Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την 
υπογραφή των Συμβάσεων” και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» (Α’ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» , του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), 
της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες 
ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό-
δων» (Α’ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του άρθρου 11 
του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 8), του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 118) και του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις 
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

3. 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/12-03-2013 (Β΄ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστη-
ρίου 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/20-06-2013 (Β΄ 1584) υπουργική 
απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/11697/Δ5/28-1-2014 
(Β΄ 201) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Λυκείου 
στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ Α.Ε.», η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
95435/Ν1/8-6-2017 (Β΄ 2118) υπουργική απόφαση.

7. Την υπό στοιχεία ΔA/11473/29-07-2022 (490ης/
28-07-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπω-
σης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνδυασμό με την υπό 
στοιχεία 129818/Γ2/16-9-2013 υπουργική απόφαση 
«Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα 
Λύκεια» (Β΄2451).

8. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 40533/Ν1/8-4-2022 αίτηση 
τροποποποίησης του νομίμου εκπροσώπου της εται-
ρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

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

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/11697/Δ5/
28-1-2014 (Β΄ 201) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης -Λυκείου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 95435/Ν1/8-06-2017 (Β΄ 2118) υπουργική απόφαση, 
ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2022-2023, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης- Λυκείου για εννέα (9) αίθουσες 
διδασκαλίας εκ των οποίων μία (1) δυναμικότητας είκοσι 
τεσσάρων (24) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας έντεκα 
(11) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας είκοσι ενός (21) μα-
θητών, μία (1) δυναμικότητας δεκαεπτά (17) μαθητών, 
μία (1) δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) μαθητών, δύο 
(2) δυναμικότητας είκοσι επτά (27) μαθητών έκαστη, μία 
(1) δυναμικότητας είκοσι (20) μαθητών και μία (1) δυνα-
μικότητας δεκαεννέα (19) μαθητών. Επίσης για μία (1) 
αίθουσα πληροφορικής κοινής χρήσης με το Γυμνάσιο 
και για ένα (1) εργαστήριο κοινής χρήσης με το Γυμνάσιο.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Λυκείου είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.».

Το Λύκειο λειτουργεί επί των οδών Κουμουνδούρου 
175 και Σπάρτης, στον Πειραιά, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Σκυβα-
λάκη Εμμανουήλ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

 Αριθμ. 108233/N1 (2)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  682/1977 (Α’  244), σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από το άρ-
θρο 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Εγκριση των Σχεδίων των 
Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρη-
ματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της 
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρη-
ματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβα-
ση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και 
της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με 
τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», 
παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμ-
βάσεων” και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και 
όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο πρώτο του 
ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» , 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 «Κύρωση της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις 
εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 
176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του άρθρου 11 του 
ν.  4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 8), του άρθρου 48 του ν. 264/2014 «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 118) και του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις 
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

3. 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/12-03-2013 (Β΄ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
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Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστη-
ρίου 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/20-06-2013 (Β΄ 1584) υπουργική 
απόφαση.

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

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/11693/Δ5/28-1-2014 
(Β΄201) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Γυμνασίου 
στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ Α.Ε.», η οποία τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
95430/Ν1/8-06-2017 (Β΄ 2118) και 45013/Ν1/18-04-2022 
(Β΄2055) όμοιές της.

7. Την υπό στοιχεία ΔA/11473/29-07-2022 (490ης/
28-07-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπω-
σης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνδυασμό με την υπό 
στοιχεία 129818/Γ2/16-9-2013 (Β΄2451) υπουργική από-
φαση «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και 
στα Λύκεια».

8. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 40533/Ν1/8-4-2022 αίτηση 
τροποποποίησης του νομίμου εκπροσώπου της εται-
ρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

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

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/11693/Δ5/
28-1-2014 (Β΄201) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
-Γυμνασίου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
95430/Ν1/8-06-2017 (Β΄2118) και 45013/Ν1/18-04-2022 
(Β΄2055) όμοιές της, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2022-2023, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης- Γυμνασίου για εννέα (9) αίθου-
σες διδασκαλίας εκ των οποίων δύο (2) δυναμικότητας εί-
κοσι τριών (23) μαθητών έκαστη, δύο (2) δυναμικότητας 
δεκαεπτά (17) μαθητών έκαστη, μία (1) δυναμικότητας 
είκοσι έξι (26) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας είκοσι 
(20) μαθητών, δύο (2) δυναμικότητας είκοσι επτά (27) 
μαθητών έκαστη και μία (1) δυναμικότητας δεκατριών 
(13) μαθητών. Επίσης για μία (1) αίθουσα πληροφορικής 
κοινής χρήσης με το Λύκειο και για ένα (1) εργαστήριο 
κοινής χρήσης με το Λύκειο.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Γυμνασίου είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Α.Ε.».

Το Γυμνάσιο λειτουργεί επί των οδών Κουμουνδούρου 
175 και Σπάρτης, στον Πειραιά, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Σκυβα-
λάκη Εμμανουήλ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. 108210/N1 (3)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. (Μ.Φ.Π.Α.Δ.). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  682/1977 (Α΄244), σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιή-
σεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου “Εγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευ-
κόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυν-
σης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρω-
μής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για 
την υπογραφή των Συμβάσεων” και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρο πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρ-
μογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
(Α΄ 107) και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄193) και της παρ.  3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώ-
δικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
(Α΄8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου πα-
ραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις», 
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του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118) και του 
άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

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

5. 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/12-03-2013 (Β’ 756) κοινή υπουργική απόφαση.

6. 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, Φροντιστη-
ρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και ΝΠΔΔ.» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1584).

7. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφι-
κών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονά-
δων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς 
Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» 
(Β’ 1157). 

8.Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/165320/Δ5/4-11-2013 
(Β’ 411/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπι-
αγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προ-
σχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) όπως 
μεταβιβάστηκε και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
204405/Ν1/24-12-2019 (Β’ 5131) υπουργική απόφαση.

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΑΙΘ 68643/Ν1/4-6-2020 αίτηση 
των ενδιαφερομένων για τροποποίηση της άδειας του 
Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/48982/18-11-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”και 
“Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς, 
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευ-
θύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυ-
τοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

13. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/165320/Δ5/
4-11-2013 (Β’ 411/2014) υπουργική απόφαση άδειας χο-
ρήγησης του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με με Μονάδα 
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 
(ΜΦΠΑΔ), όπως μεταβιβάστηκε και τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 204405/Ν1/24-12-2019 (Β’ 5131) 
υπουργική απόφαση, ως προς τη δυναμικότητα, ως 
ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΜΕΛΩΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» άδεια ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμε-
νου Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας, στο 
ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι επτά (27) νηπίων. Όπως 
επισημαίνεται ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των νηπί-
ων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι τρία (23) νήπια, 
δεδομένου ότι αυτή είναι η δυναμικότητα των αύλειων 
χώρων και κατόπιν αιτήματος του φορέα, η συνολική 
δυναμικότητα της αίθουσας δεν δύναται να ξεπερνάει 
τα δέκα έξι (16) νήπια.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑ-
ΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΜΕΛΩΔΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κυκλάδων 
15, στην Αθήνα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ τον 
Μακρινό Σοφοκλή.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. 35980 οικ. (4)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Ηρω-

ικής Πόλεως Νάουσας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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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γ) των άρθρων 58 και 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) του άρθρου 119 του ν. 549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).

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

3. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί μεταβίβα-
σης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε-
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 3777).

4. Την υπ’ αρ. 36017/9.8.2021 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής 
«με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύ-
νης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 3748).

5. Την υπ’ αρ. 6797/16-08-2011 (Β’ 2018) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας Θράκης περί έγκρισης της υπ΄ αρ. 226/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την 
οποία καταρτίσθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρε-
σίας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

6. Την υπ’ αρ. 43/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

7. Την υπ’ αρ. 8915/2022/28-06-2022 (ΑΔΑ Ψ3ΘΥΚ0-ΓΦ4) 
απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης η οποία είναι 
εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8913/
28-06-2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών 
Υπηρεσιών.

8. Την από 28/06/2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Νάουσας για την ύπαρξη πίστωσης.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται ετήσια δαπάνη 7.200,00 ευρώ η οποία για το 
τρέχον οικονομικό έτος ανέρχεται σε 2.400,00 ευρώ 
που καλύπτεται από την εγγεγραμμένη πίστωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 
(ΚΑ 02.10.6041) «Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου 
σπουδαστών-ασκούμενων δικηγόρων». 

Για καθένα από τα επόμενα έτη ανάλογη δαπάνη αυ-
τού του ύψους (7.200,00) θα εγγράφεται στον προϋπο-
λογισμό του Δήμου του οικείου οικονομικού έτους.

10. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου της Νομικής 
Υπηρεσίας και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης 
ασκούμενων δικηγόρων αποφασίζουμε: 

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νο-
μική Υπηρεσία του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 
σε ένα (1) άτομο.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του μέχρι δώδεκα 
(12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της 

παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

γ) Τη μηνιαία αμοιβή του, στο ποσό των εξακοσίων 
(600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία επιλογής του 
ως εξής:

α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμ-
φωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από τον 
Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και θα υποβάλλονται 
στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών 
από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της 
σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρω-
ικής Πόλεως Νάουσας.

β) Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: ι)στοι-
χεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ιι)αριθμό Μητρώ-
ου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι 
ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δι-
καιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά 
δεν έχουν λάβει ακόμα Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου, 
καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αιτήσεώς τους, ιιι)στοι-
χεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και 
κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και ιιιι) 
βιογραφικό σημείωμα.

γ) Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων υποψηφίων 
που συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και 
πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, η επιλογή μεταξύ 
αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διε-
νεργείται στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας με την 
παρουσία των ενδιαφερομένων. Το όνομα του επιλεγέ-
ντος θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ) Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης 
των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα 
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης 
και ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και της απα-
σχόλησης των υποψηφίων δικηγόρων, είναι ο εκάστο-
τε προϊστάμενος ή Δικηγόρος του Γραφείου Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. Η αμοιβή των ασκούμενων θα 
καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα 
από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Δ) Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκού-
μενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής 
του άσκησης, από τον εκάστοτε προϊστάμενο της Νομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Με εντολή Αναπληρωτή Με εντολή
Υπουργού Οικονομικών Υπουργού Δικαιοσύνης
Ο Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής  Δικαιοσύνης και
Πολιτικής  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
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    Αριθμ. 42202οικ. (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλή-

λους των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώ-

ρας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο - βαθ-
μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ-
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012 - 2015» (Α’ 176) και β) του άρθρου 
90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο δι-
ατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

3. Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείων απογευματι-
νής υπερωριακής απασχόλησης και μετά το πέρας του 
ωραρίου των υπαλλήλων, προκειμένου, να αντιμετω-
πισθεί ο μεγάλος φόρτος εργασίας σε Δικαστήρια και 
Εισαγγελίες της Χώρας, κατόπιν υποβολής σχετικών 
αιτημάτων.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους μέχρι του ποσού των διακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00 ευρώ), συμπερι-
λαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2120201001 του Ειδικού Φορέα 
1017.206.0000000, του οικονομικού έτους 2022, στον 
οποίο οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν, αποφα-
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
που υπηρετούν στα Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες της 
Χώρας και έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ώρες 
συνολικά, που κατανέμονται ως εξής:

Α.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΩΡΕΣ

1
Διοικητικό 
Πρωτοδικείο 
Αθηνών

149 2.000

2 Εφετείο Αθηνών 137 2.150

3 Εφετείο Ανατολικής 
Κρήτης 11 142

4 Εφετείο Βορείου 
Αιγαίου 8 106

5 Εφετείο Εύβοιας 9 118

6 Εφετείο 
Θεσσαλονίκης 65 1.050

7 Εφετείο Ιωαννίνων 13 170
8 Εφετείο Κέρκυρας 6 78
9 Εφετείο Λαμίας 9 118
10 Εφετείο Λάρισας 20 240
11 Εφετείο Πειραιώς 36 560

12 Εισαγγελία Εφετών 
Αθηνών 88 1.400

13 Εισαγγελία Εφετών 
Θεσσαλονίκης 38 600

14 Εισαγγελία Εφετών 
Κέρκυρας 6 72

15 Πρωτοδικείο 
Αθηνών 429 7.000

16 Πρωτοδικείο 
Αλεξανδρούπολης 13 156

17 Πρωτοδικείο Άρτας 15 180

18 Πρωτοδικείο 
Βέροιας 25 300

19 Πρωτοδικείο 
Γυθείου 6 72

20 Πρωτοδικείο 
Δράμας 16 192

21 Πρωτοδικείο 
Ηρακλείου 48 576

22 Πρωτοδικείο 
Θεσπρωτίας 9 108

23 Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης 204 3.200

24 Πρωτοδικείο 
Ιωαννίνων 22 264

25 Πρωτοδικείο 
Καβάλας 21 252

26 Πρωτοδικείο 
Καλαμάτας 18 216

27 Πρωτοδικείο 
Κατερίνης 21 252

28 Πρωτοδικείο Κιλκίς 13 156

29 Πρωτοδικείο 
Λασιθίου 7 84

30 Πρωτοδικείο 
Μυτιλήνης 13 156

31 Πρωτοδικείο 
Ξάνθης 14 178

32 Πρωτοδικείο 
Πειραιώς 114 1.800

33 Πρωτοδικείο 
Ρεθύμνης 13 156

34 Πρωτοδικείο 
Ροδόπης 10 130

35 Πρωτοδικείο Σάμου 9 108

36 Πρωτοδικείο 
Σερρών 22 264

37 Πρωτοδικείο 
Χαλκίδας 32 384

38 Πρωτοδικείο Χίου 10 120

39
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Αθηνών

352 5.800
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40
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Βέροιας

16 192

41
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Δράμας

12 144

42
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης

117 1.900

43
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Κέρκυρας

12 144

44
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Μυτιλήνης

11 132

45 Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Σάμου 5 60

46
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Πειραιά

57 900

47
Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Σερρών

3 36

48 Ειρηνοδικείο 
Αθηνών 127 2.000

49 Ειρηνοδικείο 
Αχαρνών 16 480

50 Ειρηνοδικείο 
Βέροιας 6 72

51 Ειρηνοδικείο 
Ηρακλείου 13 150

52 Ειρηνοδικείο 
Θεσσαλονίκης 58 696

53 Ειρηνοδικείο 
Καβάλας 11 132

54 Ειρηνοδικείο 
Καλλιθέας 15 960

55 Ειρηνοδικείο 
Κρωπίας 20 960

56 Ειρηνοδικείο 
Λαγκαδά 5 60

57 Ειρηνοδικείο 
Λασιθίου 4 48

58 Ειρηνοδικείο 
Μυτιλήνης 4 48

59 Ειρηνοδικείο Νέας 
Ιωνίας 10 720

60 Ειρηνοδικείο 
Νιγρίτας 3 36

61 Ειρηνοδικείο 
Νίκαιας 11 1.080

62 Ειρηνοδικείο 
Πειραιώς 24 1.080

63 Ειρηνοδικείο Σάμου 2 24

64 Ειρηνοδικείο 
Σιντίκης 3 36

65 Ειρηνοδικείο 
Χαλανδρίου 14 168

66 Ειρηνοδικείο 
Χαλκίδας 6 72

67 Ειρηνοδικείο Χίου 4 50

68 Πταισματοδικείο 
Αθηνών 59 808

69 Πταισματοδικείο 
Βέροιας 4 53

70 Πταισματοδικείο 
Θεσσαλονίκης 18 250

71

Ελληνικό Γραφείο 
Ευρωπαίων 
Εντεταλμένων 
Εισαγγελέων

4 51

72

Προϊστάμενοι 
Γραμματειών 
Δικαστηρίων που 
ασκούν καθήκοντα 
καταχώρισης 
πράξεων 
στα έμμισθα 
υποθηκοφυλακεία 
αρθ.32 ν. 4456/2017
Ειρηνοδικείο 
Αθηνών 50

Ειρηνοδικείο 
Αμαρουσίου 50

Ειρηνοδικείο 
Άνδρου 50

Ειρηνοδικείο 
Αχαρνών 50

Ειρηνοδικείο 
Ελευσίνας 50

Ειρηνοδικείο 
Λαυρίου 50

Ειρηνοδικείο 
Μεγάρων 50

Ειρηνοδικείο 
Μυκόνου 50

Ειρηνοδικείο Νάξου 50
Ειρηνοδικείο Νέας 
Ιωνίας 50

Ειρηνοδικείο 
Χαλκίδας 50

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ορίζονται στο 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/803/0022/8-2-1999 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ορίζονται οι Προ-
ϊστάμενοι των ανωτέρω δικαστικών υπηρεσιών.
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Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών γί-
νεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/1757/00126/10-01-2017 
(Β’ 17) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών και η υποβολή τους στη Διεύθυvση Προϋπολογι-
σμού και Οικονομικής Διαχείρισης - Β’ Τμήμα Μισθοδοσί-
ας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τον σχετικό έλεγχο 
και την αναγνώριση της δαπάνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1899 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-

σχόλησης για το προσωπικό του Λιμενικού Ταμεί-

ου Φθιώτιδας για το β’ εξάμηνο του έτους 2022. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Τα αρθρα 7 και 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

β) Τον ν. 4727/2020 (Α’ 181) ιδίως το Κεφάλαιο ΙΑ’ αυτού 
(Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια).

γ)Το β.δ. 13/1956 «Περί συγχωνεύσεως του των Λιμε-
νικών Ταμείων Στυλίδας, Κρεμαστής-Λαρίσης, Μώλου, 
Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδας και Νέας Πέλλης Αταλά-
ντης» (Α’ 296).

δ) Την υπ’ αρ. 65/2022 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής 
Φθ/δας (ΑΔΑ:6X2X-EΣM). 

ε) την υπ’ αρ. 2814.4/95077/2021/30-12-2021 από-
φαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Έγκριση Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Φθιώτιδας οικονο-
μικού έτους 2020» (ΑΔΑ:ΩΘΞΡ4653ΠΩ-ΜΑΖ).

στ) Την υπ’ αρ. 1830/2022 απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης Λ.Τ. Φθιώτιδας (ΑΔΑ: 67Κ5ΟΡΗ9-Χ89).

2. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απογευματι-
νής απασχόλησης με αμοιβή, συνολικά μέχρι 120 ώρες 
για την μία (1) μόνιμη υπάλληλο που υπηρετεί στο Λιμε-
νικό Ταμείο Φθιώτιδας, από της δημοσίευσης της παρού-
σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31- 12-2022, 
προς αντιμετώπιση παγίων αναγκών του φορέα λόγω 
έλλειψης προσωπικού καθώς επίσης εποχικών και έκτα-
κτων υπηρεσιακών αναγκών Β’ εξαμήνου του έτους 2022.

3. Την προκαλούμενη δαπάνη, η οποία προϋπολογί-
ζεται να ανέλθει για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022, συ-
νολικά μέχρι το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00), 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» 
του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Φθιώτιδας 
οικονομικού έτους 2022 αποφασίζουμε: 

Την έγκριση πραγματοποίησης, απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι 120 συνολικά 
ώρες, με προκαλούμενη δαπάνη μέχρι 800,00 ευρώ, για 
1 μόνιμη υπάλληλο που υπηρετεί στο Λιμενικό Ταμείο 
Φθιώτιδας, από της δημοσίευσης της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31-12-2022, προς 
αντιμετώπιση παγίων αναγκών του φορέα λόγω έλλει-
ψης προσωπικού καθώς επίσης εποχικών και έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών Β’ εξαμήνου του έτους 2022.

Οι υπάλληλοι που θα απασχολούνται υπερωριακά κάθε 
φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα εξαρτηθεί από 
τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και θα καθορίζεται 
με απόφαση της Διοίκησης του φορέα, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του Λ.Τ. Φθιώτιδας 
για το χρονικό διάστημα από της δημοσίευσης μέχρι και 
31/12/2022. Σε κάθε περίπτωση οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης δεν δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν 
είκοσι (120) ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο. Υπεύθυνος 
για τον έλεγχο πραγματοποίησης τους ορίζεται ο Πρόε-
δρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας με αναπληρωτή 
του τον αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Στυλίδα, 4 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΛΟΥΝΑΣ   

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