
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή των οργανικών θέσεων κλάδου 
ΠΕ86-Πληροφορικής στην περιοχή Πιερίας και 
Πέλλας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδα Εφαρ-
μογής Ιστών Κερατοειδούς στη Β’ Οφθαλμολογι-
κή Κλινική του Α.Π.Θ. του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

5 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδα Εφαρ-
μογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό 
Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

6 Όροι και διαδικασίες παραγωγής και επιλογής 
ειδών τρίτων που προορίζονται για πώληση και 
διάθεση από τα πωλητήρια του Οργανισμού Δι-
αχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 
(Ο.Δ.Α.Π.) και καταβολής τελών χρήσης και από-
δοσης ποσοστών από τις πωλήσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 47467/Ε2 (1)
   Ανακατανομή των οργανικών θέσεων κλάδου 

ΠΕ86-Πληροφορικής στην περιοχή Πιερίας και 

Πέλλας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Φο-

ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και της παρ. 1 του άρθρου 
6 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), 

όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 83).

β) Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιο-
λόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 71).

δ) Του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Κλάδοι και ειδι-
κότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 38).

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

3. Τo 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).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. Την υπό στοιχεία 172260/E1/17-10-2016 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 3391) με θέμα: «Σύσταση κλάδων 
και οργανικών θέσεων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής 
Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, 
Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευ-
τικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

7. Την υπό στοιχεία 135833/Ε1/10-8-2017 υπουργική 
απόφαση (Γ’ 827) «Τροποποίηση υποχρεωτικής μετάτα-
ξης της Ράπτη Ελένης, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 2236/2016 
δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών».

8. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/654/174858/Β1/23-12-2020 ει-
σηγητικό σημείωμα δαπάνης του άρθρου 24 του ν. 4270/
2014 (Α’ 143) Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠAIΘ.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Ανακατανέμουμε τις οργανικές θέσεις που συστήθη-
καν με την υπό στοιχεία 172260/E1/17-10-2016 (Β’ 3391) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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κοινή υπουργική απόφαση κλάδου πρώην ΠΕ19-20 και 
νυν ΠΕ86 οι οποίες μειώνονται κατά μία (1) θέση στην 
περιοχή μετάθεσης Πέλλας και γίνονται 14 από 15 και 
αντίστοιχα αυξάνονται κατά μία (1) θέση στην περιοχή 
μετάθεσης Πιερίας και γίνονται 14 από 13.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

I

Aριθμ. 49850/Ν1 (2)
    Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).

2. Τις διατάξεις των υποπαρ. Θ3 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 άρ-
θρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), του άρθρου 33 
του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν. 4218/2013 (Α’ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
(Α’ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α’ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/
2017 (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
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 και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (Β’ 1157).

7. Την υπό στοιχεία 10061/Δ5/24-1-2014 (Β’  175) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- «Νηπιαγωγείου 
ΚΑΛΑΝΔΡΟΥ».

8. Την από 29-5-2020 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/9248/12-03-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

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

11. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής... του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 10061/Δ5/24-1-2014 
(Β’ 175) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδι-
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - «Νηπι-
αγωγείου ΚΑΛΑΝΔΡΟΥ», ως προς τον αριθμό αιθουσών 
και τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021 χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια 
λειτουργίας ιδιωτικού Νηπιαγωγείου για τρεις (3) αίθου-
σες στο ισόγειο δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων 
έκαστη. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η δυναμικότητα του 
σχολείου δεν μπορεί να ξεπερνάει αυτή των εξήντα (60) 
νηπίων, σύμφωνα με την σχετική διατύπωση γνώμης 
του ΕΟΠΠΕΠ. Ο διακριτικός τίτλος του Νηπιαγωγείου 
είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- ΚΑΛΑΝΔΡΟΥ». Το Νη-
πιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό ΕΙΡΗΝΗΣ 4 στην 
ΠΑΛΛΗΝΗ με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ την Κα-
λάνδρου Δήμητρα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Μαΐου 2021

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 49841/Ν1 (3)
    Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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 (Α΄ 193) και 
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της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4218/2013 (Α’ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 (Α’ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/
2017(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
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 v. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών...Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (Β’ 1157).

7. Την υπό στοιχεία 138951/Ν1/13-10-2020 (Β’ 4586) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου «ΤΣΙΓΚΟΛΕΛΕΤΑ».

8. Την από 13-2-2020 αίτηση της ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/12108/12-04-2021 απόφαση 
αναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

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

11. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής... του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 138951/Ν1/13-10-2020
(Β’ 4586) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας του 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπι-
αγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, ως προς τη δυ-
ναμικότητα της αίθουσας διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην ΤΣΙ-
ΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυ-
ναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων. Επισημαίνεται 
ωστόσο ότι η δυναμικότητα της αίθουσας διδασκαλίας 
διαμορφώνεται στα είκοσι (20) νήπια καθώς αυτή είναι 
η δυναμικότητα του αύλειου χώρου.

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

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Κολο-
κοτρώνη 31 στο Ν. Ηράκλειο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Μαΐου 2021

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/27400 (4)
    Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδα Εφαρ-

μογής Ιστών Κερατοειδούς στη Β’ Οφθαλμολογι-

κή Κλινική του Α.Π.Θ. του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 57 και 64 του ν. 3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 150).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 4600/2019 «Εκ-
συγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδι-
ωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, «που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019» (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 (Α’ 3) «Κανονισμός Λει-
τουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4α/109058/2005 
υπουργική απόφαση (Β’ 71) «Καθορισμός όρων και προ-
ϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων 
Ιστών (Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία χορή-
γησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών», όπως 
αυτή συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Υ4α/40690/2008 υπουργική απόφαση (Β’ 1730) και ισχύ-
ει.

9. Την από 10.2.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ αναφορικά με την ανανέωση της άδειας 
λειτουργίας της Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοει-
δούς που χορηγήθηκε στην Β’ Οφθαλμολογική Πανεπι-
στημιακή Κλινική του εν λόγω Νοσοκομείου.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ24034 Τεύχος B’ 2071/20.05.2021

10. Την υπό στοιχεία Γ2γ/ΓΠ/οικ.26225/2018 (Β’ 1278) 
υπουργική απόφαση «Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στη Β’ 
Οφθαλμολογική Κλινική του Α.Π.Θ. του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ2γ/οικ. 
15338.2020 (Β’ 1187) απόφαση.

11. Το υπ’ αρ. 2876/28.4.2021 έγγραφο του ΕΟΜ, με 
το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού της από 
26.4.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα (θέμα 15ο), 
με τη θετική του πρόταση για τη χορήγηση προσωρινής 
άδειας λειτουργίας ως Μονάδα Εφαρμογής Ιστών Κερα-
τοειδούς στην Β’ Οφθαλμολογική Κλινική του Α.Π.Θ. του 
Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

12. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.8567/2021 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία δεν 
προκύπτει η πρόκληση επιπλέον δαπάνης σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

13. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδα Εφαρμο-
γής Ιστών Κερατοειδούς στην Β’ Οφθαλμολογική Κλινική 
του Α.Π.Θ. του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, με μέγιστο χρόνο 
ισχύος αυτής τα τρία (3) έτη και μέχρι την έκδοση της προ-
βλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 3984/
2011 (Α’ 150), υπουργικής απόφασης.

Επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ο 
ιατρός μέλος ΔΕΠ, καθηγητής Ν. Ζιάκας, Δ/ντής της Β’ 
Οφθαλμολογικής Κλινικής.

Η ως άνω Μονάδα υποχρεούται:
α) Να υποβάλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης σε ενδε-

χόμενη μεταβολή ουσιαστικών στοιχείων που επηρε-
άζουν την εύρυθμη λειτουργία της, όπως αλλαγή του 
Επιστημονικά Υπευθύνου και μεταβολής της στελέχωσης 
αυτής.

β) Μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από την 
(παρ. 4) του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 υπουργικής 
απόφασης (περί καθορισμού των προϋποθέσεων που 
θα πρέπει να πληροί η Μονάδα, της διαδικασίας για τη 
χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας 
καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος) να καταθέσει 
εκ νέου φάκελο αδειοδότησης, εναρμονισμένο με τα 
προβλεπόμενα.

γ) Να υποβάλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύ-
σεων (ΕΟΜ) ετήσια αναφορά για τη δραστηριότητα της 
στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην (παρ. 7) του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 και στη 
(παρ. 1) στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Υ4α/109058/2005 
(Β’ 71) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει.

Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με όμοια απόφαση 
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Ορ-
γανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), εφόσον διαπιστω-
θεί ότι η Μονάδα Εφαρμογής δεν τηρεί τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ 27402 (5)
    Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδα Εφαρ-

μογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό 

Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 57 και 64 του ν. 3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 150).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 4600/2019 «Εκ-
συγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδι-
ωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, «που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019» (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 (Α’ 3) «Κανονισμός Λει-
τουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4α/109058/2005 
υπουργική απόφαση (Β’ 71) «Καθορισμός όρων και προ-
ϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων 
Ιστών (Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία χορήγη-
σης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών», όπως 
αυτή συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της  υπό στοιχεία 
Υ4α/40690/2008 υπουργική απόφαση (Β’ 1730) και ισχύει.

9. Η υπ’ αρ. 4/10.3.2021 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝ-
ΝΗΜΑΤΑΣ» που απεστάλη με το υπ’ αρ. 8006/26.3.2021 
έγγραφο με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αναφορικά 
με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας 
Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς που χορηγήθηκε στο 
Οφθαλμολογικό Τμήμα του εν λόγω Νοσοκομείου.

10. το υπ’  αρ. 2856/27.4.2021 έγγραφο του ΕΟΜ, 
με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού 
της από 26.4.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
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(θέμα 15ο), με τη θετική του πρόταση για τη χορήγη-
ση άδειας λειτουργίας ως Μονάδα Εφαρμογής Ιστών 
Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α.
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

11. Την υπό στοιχεία B1α/οικ. 28561/2021 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία δεν 
προκύπτει η πρόκληση επιπλέον δαπάνης σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδα Εφαρ-
μογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Τμήμα 
του Β’ Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με μέγιστο χρόνο ισχύος αυτής 
τα τρία (3) έτη και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης 
από την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), 
υπουργικής απόφασης. Επιστημονικά υπεύθυνος της 
Μονάδας ορίζεται ο ιατρός μέλος ΔΕΠ, βαθμίδας Ανα-
πληρωτή Καθηγητή, ειδικότητας Οφθαλμολογίας Γ. Κυ-
μιωνής.

Η ως άνω Μονάδα υποχρεούται:
α) Να υποβάλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης σε ενδε-

χόμενη μεταβολή ουσιαστικών στοιχείων που επηρε-
άζουν την εύρυθμη λειτουργία της, όπως αλλαγή του 
Επιστημονικά Υπευθύνου και μεταβολής της στελέχωσης 
αυτής.

β) Μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από την 
(παρ. 4) του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 υπουργικής 
απόφασης (περί καθορισμού των προϋποθέσεων που 
θα πρέπει να πληροί η Μονάδα, της διαδικασίας για τη 
χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας 
καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος) να καταθέσει 
εκ νέου φάκελο αδειοδότησης, εναρμονισμένο με τα 
προβλεπόμενα.

γ) Να υποβάλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύ-
σεων (ΕΟΜ) ετήσια αναφορά για τη δραστηριότητά της 
στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην (παρ. 7) του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 και στην 
(παρ. 1) του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Υ4α/109058/2005 
(Β’ 71) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει.

Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με όμοια απόφαση 
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Ορ-
γανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), εφόσον διαπιστω-
θεί ότι η Μονάδα Εφαρμογής δεν τηρεί τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Αριθμ. 206948 (6)
    Όροι και διαδικασίες παραγωγής και επιλογής 

ειδών τρίτων που προορίζονται για πώληση και 

διάθεση από τα πωλητήρια του Οργανισμού Δι-

αχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 

(Ο.Δ.Α.Π.) και καταβολής τελών χρήσης και από-

δοσης ποσοστών από τις πωλήσεις .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4761/2020 «Ανα-

διοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Δι-
αχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις 
για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο "Φοίβος 
Ανωγειανάκης" και άλλες διατάξεις» (Α’ 248).

β) Του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή-
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153), 
όπως ισχύει.

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει.

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

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ-
γανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πό-
ρων (Ο.Δ.Α.Π.) στην υπ’ αρ. 8/5-3-2021 συνεδρίασή του.

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/180175/21-4-2021 Εισηγη-
τική - Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμ-
φωνα με την οποία από την προβλεπόμενη στη σύμβαση 
διάθεσης ειδών επί παρακαταθήκη ρήτρα καταγγελίας 
από τον Ο.Δ.Α.Π., σε περίπτωση παράβασης των όρων 
συνεργασίας από τον προμηθευτή, προκαλείται ενδεχό-
μενο έσοδο υπέρ του Ο.Δ.Α.Π.

4. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία έγκρισης διάθεσης εκδόσεων τρίτων 
μέσω παρακαταθήκης
από το δίκτυο πωλητηρίων του Ο.Δ.Α.Π.

1. Τα ποσοστά προμήθειας που αποδίδονται στους εκ-
δότες για την πώληση των εκδόσεων τους καθορίζονται 
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με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης και 
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), που εκδίδε-
ται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων 
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως και η οποία δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του Ο.Δ.Α.Π. και αναρτάται στο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια", στο πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής του 
Οργανισμού.

2. Για την έγκριση διάθεσης εκδόσεων εκδοτικών οί-
κων με τη μέθοδο της παρακαταθήκης από το δίκτυο 
πωλητηρίων του Ο.Δ.Α.Π., συγκροτείται με απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, επταμελής 
Επιτροπή αποτελούμενη από:

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιο-
τήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκδόσεων και 
Ψηφιακών Εφαρμογών του Ο.Δ.Α.Π.,

γ) έναν (1) μόνιμο ή αορίστου χρόνου υπάλληλο του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος ορί-
ζεται από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων,

δ) έναν (1) μόνιμο ή αορίστου χρόνου υπάλληλο του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος ορίζε-
ται από τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Αρχαιοτήτων,

ε) έναν (1) μόνιμο ή αορίστου χρόνου υπάλληλο του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος ορί-
ζεται από τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκ-
θέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και

στ) δύο (2) μέλη ΔΕΠ που είναι και μέλη του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) ή του Κεντρικού Συμ-
βουλίου Νεοτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) με αντικείμενο 
αρχαιολογικές και αρχιτεκτονικές σπουδές αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο Πρόεδρος 
αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών του Ο.Δ.Α.Π. Τα 
μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους 
με τριετή θητεία και δεν αμείβονται. Η Επιτροπή της παρ. 
2 συνεδριάζει στην έδρα του Ο.Δ.Α.Π. τουλάχιστον μία 
φορά ανά τρίμηνο ή και συχνότερα εάν κριθεί σκόπιμο 
και υποστηρίζεται διοικητικά από τη Διεύθυνση Εκδό-
σεων και Ψηφιακών Εφαρμογών του Ο.Δ.Α.Π.

4. Τα αιτήματα διάθεσης των εκδόσεων από το δί-
κτυο πωλητηρίων του Ο.Δ.Α.Π., (τόσο από τα φυσικά 
καταστήματα όσο και από το ηλεκτρονικό κατάστημα) 
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εκδότες καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Για την εξέταση του αιτήμα-
τος, συνυποβάλλεται α) η έκδοση σε τρία (3) αντίτυπα, 
εκ των οποίων δύο (2) σε έντυπη μορφή και ένα (1) σε 
ηλεκτρονική μορφή, β) υπεύθυνη δήλωση, με την οποία 
ο αιτών δεσμεύεται για την τιμή πώλησης διάθεσης της 
έκδοσης στο εμπόριο και γ) αποδεικτικό καταβολής των 
τελών φωτογράφησης ή δανεισμού διαφανειών ή και 
δημοσίευσης, εφόσον η έκδοση κυκλοφορεί ήδη στην 
αγορά. Αιτήματα που αφορούν σε ξενόγλωσσες εκδόσεις 
πρέπει να συνοδεύονται και από ελληνική ή αγγλική με-
τάφραση, εκτός αν η Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά.

5. Τα αιτήματα της παρ. 4 υποβάλλονται προς τις αρ-
μόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού (Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο) 
και σε περίπτωση αιτήματος διάθεσης έκδοσης ευρύτε-
ρου ενδιαφέροντος, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αρ-
χαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ακολούθως 
αφού προβούν σε έλεγχο του περιεχομένου της έκδοσης 
διαβιβάζουν τα αιτήματα με τα συνημμένα αυτών συνο-
δευόμενα από την άποψη της υπηρεσίας στην Επιτροπή 
της παρ. 2. Μετά την εξέταση των αιτημάτων, η Επιτροπή 
της παρ. 2 υποβάλλει θετική ή αρνητική εισήγηση προς 
το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης, 
αυτή τεκμηριώνεται ειδικά.

6. Η απόφαση διάθεσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του 
Ο.Δ.Α.Π. και έχει αόριστη διάρκεια. Για τη συνεργασία 
με τη μέθοδο της παρακαταθήκης συνάπτεται σύμβαση 
μεταξύ εκδότη και του Ο.Δ.Α.Π., με την οποία καθορίζεται 
η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας.

7. Στην περίπτωση που η έκδοση της απόφασης δι-
άθεσης συνεπάγεται την καταβολή τέλους χρήσης ή 
δημοσίευσης φωτογραφιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του ν. 3028/2002, ποσό που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του καταβλητέου τέλους 
δύναται να παρακρατείται από τα προς απόδοση ποσο-
στά προμήθειας από τις πωλήσεις.

8. Η διάθεση συγκεκριμένης έκδοσης μπορεί να παύσει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. για τους παρακάτω 
λόγους:

α) Κατόπιν αίτησης του προμηθευτή,
β) κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος της 

καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, εφόσον υφίσταται ανάγκη επικαι-
ροποίησης του περιεχομένου της έκδοσης,

γ) με εισήγηση του Τμήματος Παρακαταθηκών του 
Ο.Δ.Α.Π., λόγω μειωμένης αγοραστικής κίνησης, μετά την 
παρέλευση τριών ετών από την έκδοση της απόφασης 
διάθεσης,

δ) με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., λόγω αποδεδειγ-
μένης παράβασης των όρων συνεργασίας ή της κείμενης 
νομοθεσίας από τον εκδότη.

9. Η διαδικασία, τα σημεία και οι χρόνοι παράδοσης 
και διακίνησης των εκδόσεων σε σημεία πώλησης του 
Ο.Δ.Α.Π., καθώς και ο ρυθμός τροφοδοσίας, καθορίζο-
νται από τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών, Πω-
λήσεων και Προβολής του Ο.Δ.Α.Π.

Άρθρο 2
Διαδικασία έγκρισης διάθεσης ειδών
που παράγουν τρίτοι μέσω παρακαταθήκης
από το δίκτυο πωλητηρίων του Ο.Δ.Α.Π.

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., που εκδίδεται 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων 
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Ο.Δ.Α.Π. και στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", 
καθορίζονται τα υποχρεωτικά τεχνικά και ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά ανά κατηγορία ειδών που πρέπει να πληρούν 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24037Τεύχος B’ 2071/20.05.2021

τα πωλούμενα, επί παρακαταθήκη, είδη τρίτων, τα οποία 
διατίθενται από το δίκτυο πωλητηρίων του Ο.Δ.Α.Π.

2. Για την έγκριση των πωλητέων, επί παρακαταθήκη, 
ειδών, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, πενταμελής Επιτροπή αποτε-
λούμενη από:

α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτιστικών 
Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής του Ο.Δ.Α.Π., ως 
Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και 
Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης 
Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής του 
Ο.Δ.Α.Π.,

γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παρακαταθηκών 
της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων 
και Προβολής του Ο.Δ.Α.Π.,

δ) έναν (1) ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα πολι-
τιστικού μάρκετινγκ αναπληρούμενο από έναν ειδικό 
εμπειρογνώμονα σε θέματα εικαστικών τεχνών,

ε) τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αρχαι-
ολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο Πρόεδρος 
αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχε-
διασμού και Παραγωγής Πολιτιστικών Εφαρμογών του 
Ο.Δ.Α.Π. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους με τριετή θητεία και δεν αμείβονται. Η 
Επιτροπή της παρ. 2 συνεδριάζει στην έδρα του Ο.Δ.Α.Π. 
τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο ή και συχνότερα 
εάν κριθεί σκόπιμο και υποστηρίζεται διοικητικά από 
τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και 
Προβολής του Ο.Δ.Α.Π.

4. Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτιστικών 
Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής του Ο.Δ.Α.Π. εκ-
δίδεται τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους για τα προϊόντα 
του επόμενου έτους, απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., η 
οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Δ.Α.Π. και στο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια". Δύναται επίσης να εκδίδεται 
όμοια απόφαση τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, στη 
περίπτωση όπου κριθεί αναγκαία η εξασφάλιση συμπλη-
ρωματικών ειδών. Με τις αποφάσεις αυτές, απευθύνεται 
πρόσκληση ή προσκλήσεις υποβολής αιτημάτων για δι-
άθεση ειδών επί παρακαταθήκη από τα πωλητήρια του 
Ο.Δ.Α.Π. σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών. Στην πρό-
σκληση, η οποία μπορεί να είναι εθνικού, περιφερειακού 
ή τοπικού ενδιαφέροντος, προσδιορίζονται οι κατηγορί-
ες ειδών, στις οποίες αφορά η πρόσκληση, οι θεματικές 
ή τα εκθέματα αρχαιολογικών χώρων και μουσείων από 
τα οποία έχουν εμπνευστεί, οι ενδεικτικές προδιαγραφές 
και τα ποσοστά προμήθειας, τα οποία αποδίδονται στους 
προμηθευτές για την πώληση των ειδών τους. Ειδικά για 
το τρέχον έτος 2021 η πρόσκληση της παρούσας παρ. 
εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση των αποφάσεων του 
Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π., της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 1 
του άρθρου 2.

5. Αίτημα διάθεσης ειδών επί παρακαταθήκη δύνανται 
να υποβάλουν όσοι νομίμως δραστηριοποιούνται στην 
προμήθεια ειδών που δύναται ο Ο.Δ.Α.Π. να πωλεί επί πα-
ρακαταθήκη σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4761/2020. 

Κατά την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι δεν 
θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα 
αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, δωροδοκίας, 
πλαστογραφίας, απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, 
συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, νομιμοποίη-
σης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική 
εργασία, όπως εκάστοτε προβλέπονται από το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο και είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμεροι ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, την οποία τηρούν, 
προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά. Σε περίπτω-
ση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο δεν θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
τα ανωτέρω αδικήματα σε βάρος μέλους του διοικητι-
κού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του νομικού 
προσώπου ή του φυσικού προσώπου που έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στο νο-
μικό πρόσωπο.

6. Τα είδη, για τα οποία υποβάλλεται αίτημα διάθεσης, 
θα πρέπει να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
κυκλοφορίας τους στην αγορά. Σε περίπτωση που το 
αίτημα διάθεσης αφορά σε είδη για τα οποία υπάρχει 
υποχρέωση λήψης, από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, άδειας αναπαραγωγής και διάθεσης στο 
κοινό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 
3028/2002, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον αιτού-
ντα η σχετική άδεια.

7. Η Επιτροπή της παρ. 2 αξιολογεί το αίτημα διάθεσης 
όσων ειδών πληρούν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά που έχουν καθορισθεί με την απόφαση της παρ. 1 
και τους όρους της πρόσκλησης. Μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης, η Επιτροπή της παρ. 2 υποβάλλει θε-
τική ή αρνητική εισήγηση για διάθεση των ειδών από 
συγκεκριμένα πωλητήρια ή από το σύνολο του δικτύου 
πωλήσεων του Ο.Δ.Α.Π., προς το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. Σε 
περίπτωση αρνητικής εισήγησης αυτή τεκμηριώνεται 
ειδικά. Αιτήματα που απορρίφθησαν δύνανται να υπο-
βληθούν σε επόμενα έτη, εφόσον πληρούν τους όρους 
των προσκλήσεων του Ο.Δ.Α.Π.

8. Η απόφαση διάθεσης ειδών επί παρακαταθήκη εκ-
δίδεται από το Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. και έχει διάρκεια από 
ένα (1) έως τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για 
χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της αρχικής από-
φασης. Για τη διάθεση ειδών επί παρακαταθήκη, συνά-
πτεται σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και Ο.Δ.Α.Π., με την 
οποία καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες 
της συνεργασίας. Η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα κα-
ταγγελίας από τον Ο.Δ.Α.Π., σε περίπτωση παράβασης 
των όρων συνεργασίας ή της κείμενης νομοθεσίας από 
τον προμηθευτή.

9. Στην περίπτωση που η έκδοση της απόφασης διάθε-
σης ειδών επί παρακαταθήκη, συνεπάγεται την καταβολή 
τέλους χρήσης ή δημοσίευσης φωτογραφιών, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 3028/2002, 
ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του κατα-
βλητέου τέλους μπορεί να παρακρατείται από τα προς 
απόδοση ποσοστά προμήθειας από τις πωλήσεις.

10. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας 
ισχύος της παρακαταθήκης, ο προμηθευτής δύναται να 
υποβάλει στην Επιτροπή της παρ. 2, αίτημα ανανέωσης 
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με συνημμένα επικαιροποιημένα πιστοποιητικά και τυ-
χόν άδεια της παρ. 4 του άρθρου 46 ν. 3028/2002. Κατά 
την αξιολόγηση του αιτήματος ανανέωσης συνεκτιμώ-
νται τα στοιχεία πωλήσεων που σημείωσε το κάθε είδος, 
τα οποία παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Ο.Δ.Α.Π. Η απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Α.Π. για την ανανέ-
ωση που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής της 
παρ. 2 ανατρέχει χρονικά στο χρόνο λήξης της αρχικής 
απόφασης διάθεσης.

11. Η διαδικασία, τα σημεία και οι χρόνοι παράδοσης 
και διακίνησης των εκδόσεων σε σημεία πώλησης του 
Ο.Δ.Α.Π., καθώς και ο ρυθμός τροφοδοσίας καθορίζονται 
από τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων 
και Προβολής.

Άρθρο 3
Καταργούμενες υπουργικές αποφάσεις

Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 
2 του άρθρου 14 του ν. 4761/2020 καταργούνται οι 

υπουργικές αποφάσεις: α) ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/
Φ35/73708/1999/12-9-2005 (Β’  1417) «Ακολουθητέα 
διαδικασία για τη διάθεση πωλητεων επί παρακατα-
θήκης ειδών σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς 
Χώρους» και β) ΔΙΟΙΚ/Β/4122/27.4.1998 «Καθορισμός 
ποσοστών υπέρ ΤΑΠ από τις πωλήσεις ειδών τρίτων με 
το σύστημα της παρακαταθήκης».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

H Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020712005210008*


		2021-05-20T12:36:33+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




