
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6965/21.01.2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους 
φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτι-
κών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς ’’Γενι-
κή Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού νόμου 
4399/2016, του έτους 2018» (Β’ 184).

2 Αύξηση του χρόνου καταλληλότητας Γ.Ν. Φλώρι-
νας για την χορήγηση χρόνου άσκησης δύο (2) 
ετών σε ιατρούς για την ειδικότητα της Ορθοπαι-
δικής και Τραυματολογίας.

3 Τροποποίηση λόγω αντικατάστασης του Επιστη-
μονικού Διευθυντή της υπ’  αρ. 1500/10-02-2009 
(Β΄ 1020) απόφασης Νομάρχη Αθηνών περί χορή-
γησης άδειας λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης 
Ημερησίας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέ-
ρηση, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο 
Σύγχρονης Παιδαγωγικής Ε.Π.Ε.» και το διακριτικό 
τίτλο «Ινστιτούτο Σύγχρονης Παιδαγωγικής», που 
στεγάζεται σε κτίριο επί της οδού Τεώ 25 και Ολο-
φύτου στο Δήμο Αθηναίων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 739652/ 
8.9.2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κε-
ντρικού Τομέα Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4584).

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 199524/ 
28.9.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β’ 4632).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ: 109648 (1)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 6965/21.01.2021 

υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμό-

διους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των 

επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στo καθε-

στώς ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξι-

ακού νόμου 4399/2016, του έτους 2018» (Β’ 184).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση 

καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύ-
σταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 117) και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού.

2. Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 (EE L 
187 της 26.06.2014, σ. 1-178) της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 (EE L 193 της 
01.07.2014, σ. 1-75) της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτι-
κές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το 
άρθρο 14 αυτού.

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
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όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 
(Α’ 129).

5. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων«Καθορισμός των ειδών 
επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργι-
κής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προ-
διαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προ-
ϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την 
παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα 
αυτού» (Β’ 4122).

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

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

12. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 4405).

13. Την υπ’ αρ. 137111/18.12.2018 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα Καθεστώτα ενι-
σχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 "Γενική 
Επιχειρηματικότητα" και "Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού" του έτους 2018» (Β’ 5738), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 264/04.01.2021 (Β’ 34) κοινή 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

14. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/6-7-2018 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχει-
ρηματικότητας του ν. 4399/2016.

15. Την υπ’ αρ. 6965/21.01.2021 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατανομή 
στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων 
των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 
4399/2016, του έτους 2018» (Β’ 184).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που αναφέρεται 
στην υπ’ αρ. 137111/18.12.2018 (Β’ 5738) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 6965/21.01.2021 υπουργική 
απόφαση με αντικατάσταση του άρθρου 1 αυτής, ως 
εξής:

«Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του κα-
θεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016 
που προκηρύσσεται το έτος 2018, κατανέμεται στους 
αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παραγράφου 2 του 
άρθρου 13 του νόμου 4399/2016, ως εξής:

Φορέας Υποδοχής Ποσό €
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) 34.825.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.925.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 6.870.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15.640.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.400.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14.240.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.645.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1.850.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4.760.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6.510.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 20.915.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.630.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 923.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11.917.000
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 700.000
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 337.250.000
ΣΥΝΟΛΟ 475.000.000
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Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

I

    Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 15190  (2)
Αύξηση του χρόνου καταλληλότητας Γ.Ν. Φλώρι-

νας για την χορήγηση χρόνου άσκησης δύο (2) 

ετών σε ιατρούς για την ειδικότητα της Ορθοπαι-

δικής και Τραυματολογίας.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας»(Α’ 105),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 

του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258), 

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (Α’ 148), 

δ. του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

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

2. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.64843/29-8-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Σύσταση, με-
τονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου 
και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου 
ειδικότητας» (Β’ 4138).

3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.48902/27-6-2019 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Εκπαίδευση 
στην Ιατρική Ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυμα-
τολογίας» (Β’ 2806).

4. Την υπ’ αρ. 8 απόφαση της 290ης/21-7-2021 Ολομέ-
λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), η οποία 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. ΚΕΣΥ(Β’ )
οικ.49169/3-8-2021 διαβιβαστικό έγγραφο.

5. Το υπ’ αρ. 1712/3-3-2021 έγγραφο της Διοίκησης 
του Γ.Ν. Φλώρινας με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα,

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β2.α/οικ. 
60068/30-9-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας, με βάση την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 

24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), απο-
φασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω υπό στοιχείο (4) σχετική Από-
φαση του ΚΕ.Σ.Υ, με την οποία αναγνωρίζεται το Γ.Ν. 
Φλώρινας ως κατάλληλο για την χορήγηση χρόνου 
άσκησης δύο (2) ετών σε ιατρούς για την ειδικότητα 
της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι ο πρώτος χρόνος περιλαμβάνει άσκηση 
στη Γενική Χειρουργική και τα Επείγοντα και ο δεύτερος 
χρόνος άσκηση στη Ορθοπαιδική και Τραυματολογία, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως προς τη διαδι-
κασία ενιαίας τοποθέτησης των ειδικευόμενων ιατρών 
με ενιαίο διορισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 834696 (3)
Τροποποίηση λόγω αντικατάστασης του Επιστη-

μονικού Διευθυντή της υπ’ αρ. 1500/10-02-2009 

(Β΄ 1020) απόφασης Νομάρχη του Αθηνών περί 

χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου Διημέ-

ρευσης Ημερησίας Φροντίδας για άτομα με νο-

ητική υστέρηση, στην εταιρεία με την επωνυμία 

«Ινστιτούτο Σύγχρονης Παιδαγωγικής Ε.Π.Ε.» και 

το διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Σύγχρονης Παι-

δαγωγικής», που στεγάζεται σε κτίριο επί της 

οδού Τεώ 25 και Ολοφύτου στο Δήμο Αθηναίων. 

 Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  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. 457959/01-07-2020 (Β΄ 2763) απόφαση 
του Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφε-
ρειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Αττικής.
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5. Τoν ν. 2345/1995 (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. Τo άρθρο 10 (Κέντρα αποθεραπείας και αποκατά-
στασης) του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδι-
κού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών 
και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 125).

8. Το άρθρο 60 του ν. 4554/2018 «Aσφαλιστικές και 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης 
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - 
Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 130), αναφορικά με τη δυνατότητα ίδρυσης, λειτουρ-
γίας και μεταβίβασης ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και από νομικά πρό-
σωπα δημόσιου δικαίου.

9. Τo π.δ. 395/1993 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδι-
κασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέ-
ντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά 
ή Ν.Π.Ι.Δ.» (Α΄ 166).

10. Την υπό στοιχεία Π4α/οικ.4633/1993 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθε-
ραπείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών 
και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση 
των ατόμων που περιγράφονται στην παρ. 1 στο άρ-
θρο 10 του ν. 2072/1992» (Β΄ 789) (Κεφάλαιο Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία Δ12γ/
ΓΠ45568/1356/09-11-2020 (Β΄ 5114) όμοια απόφαση.

11. Την υπ’ αρ. 755/29-02-2008 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών περί χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Διη-
μέρευσης Ημερησίας Φροντίδας για άτομα με νοητική 
υστέρηση, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο 
Σύγχρονης Παιδαγωγικής Ε.Π.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 
«Ινστιτούτο Σύγχρονης Παιδαγωγικής».

12. Την υπ’ αρ. 1500/10-02-2009 (Β΄ 1020) απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών περί χορήγησης άδειας λειτουρ-
γίας Κέντρου Διημέρευσης Ημερησίας Φροντίδας για 
άτομα με νοητική υστέρηση, στην εταιρεία με την επω-
νυμία «Ινστιτούτο Σύγχρονης Παιδαγωγικής Ε.Π.Ε.» και το 
διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Σύγχρονης Παιδαγωγικής».

13. Την υπ’ αρ. 3430/16-09-2021 γνωστοποίηση στην 
Υπηρεσία μας της Διοικητικής Διευθύντριας του Κέ-
ντρου, σχετικά με την αντικατάσταση του Επιστημονι-
κού Διευθυντή του Κέντρου και του ορισμού νέου, με 
τα συνημμένα σ’ αυτή δικαιολογητικά.

14. Το υπ’ αρ. 778828/21-09-2021 έγγραφό προς το 
φορέα.

15. Την υπ’ αρ. 3503/23-09-2021 αίτηση της Διοικη-
τικής Διευθύντριας του Κέντρου, για τροποποίηση της 
άδειας λειτουργίας, λόγω αντικατάστασης του Επιστημο-
νικού Διευθυντή του Κέντρου, με τα συνημμένα σ’ αυτή 
δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε λόγω αντικατάστασης του Επιστημο-
νικού Διευθυντή την υπ’ αρ. 1500/10-02-2009 (Β΄ 1020) 

απόφαση του Νομάρχη Αθηνών περί χορήγησης άδειας 
λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης Ημερησίας Φροντί-
δας για άτομα με νοητική υστέρηση, στην εταιρεία με 
την επωνυμία «Ινστιτούτο Σύγχρονης Παιδαγωγικής 
Ε.Π.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Σύγχρονης 
Παιδαγωγικής».

2. Νέα Επιστημονική Διευθύντρια ορίζεται η ιατρός 
Σταχτέα Ξανθή του Παναγιώτη (ΑΜ ΙΣΑ 059994).

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’  αρ. 
1500/10-02-2009 (Β΄ 1020) απόφαση του Νομάρχη Αθη-
νών περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου Διη-
μέρευσης Ημερησίας Φροντίδας για άτομα με νοητική 
υστέρηση, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο 
Σύγχρονης Παιδαγωγικής Ε.Π.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 
«Ινστιτούτο Σύγχρονης Παιδαγωγικής».

4. Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο διαδικτυ-
ακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» και ισχύει από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Oκτωβρίου 2021

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
      Στην υπ’ αρ. 739652/8.9.2021 απόφαση του Αντιπε-

ριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4584), στη 
σελίδα 60925, στην α’ στήλη, ο αριθμός πρωτοκόλλου, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Αριθμ. 73965»,
στο ορθό: «Αριθμ. 739652».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(5)
    Στην υπ’ αρ. 199524/28.9.2021 απόφαση του Συντο-

νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 4632), στη σελίδα 61224, στην α’ στήλη, 
οι στίχοι από τον 16ο έως 20ο, διορθώνονται:

το εσφαλμένο:
«κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, 

καθώς και τα Σάββατα, λόγω έκτακτων και αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών.»,

στο ορθό:
«κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, 

λόγω έκτακτων και αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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