
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης για την παροχή 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και 
Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ. 
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ινστι-
τούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
(Ι.Τ.Υ.Ε.) - «Διόφαντος».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ14/οικ.52264/696 (1)
Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης για την παροχή 

υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και 

Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ. 

«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 236).

2. Την παρ. 1 και το εδ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 30).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Το εδ. α’ της παρ. 1  του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών 
και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 206).

5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας“ και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).

6. Το άρθρο 7, του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22).

7. Την παρ. 2 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».

8. 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).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

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

11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β’ 1310).

12. Την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/10-4-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β’ 1163).

13. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄3053), όπως ισχύει.

14. Την υπό στοιχεία Δ23/28406/2229/7.7.2016 
(Β΄2106) απόφαση Ειδικής Πιστοποίησης του φορέα.

15. την από 7-5-2020 αίτηση του φορέα για την ανα-
νέωση της πιστοποίησής του, καθώς και την υπ’ αρ. 
571034/04-08-2020 εισήγηση της αρμόδιας Αντιπερι-
φερειάρχη.

16. Τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α. σχετικά με την πιστο-
ποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως 
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φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που 
διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 10327/7-12-2020 έγγραφο.

17. Τα στοιχεία του φακέλου.
18. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μη-

τρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φο-
ρέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Β’ 22) 
έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή του κάτωθι φορέα στο 
ηλεκτρονικό μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φρο-
ντίδας.

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

Την ανανέωση της πιστοποίησης του φορέα «ΧΑΜΟ-
ΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», με έδρα στην Αθήνα, για την πα-
ροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και 
Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Π- 984 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προ-

σωπικού της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ινστι-

τούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσε-

ων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - «Διόφαντος». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (Ι.Τ.Υ.Ε.) - 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Toν ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές δια-
τάξεις» (A’ 118), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Tην υπό στοιχεία 180682/Γ1/27.10.2016 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Ορισμός Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 585).

3. Tην υπό στοιχεία 4221/Γ1/11.01.2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτού-
του Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑ-
ΝΤΟΣ’ (Ι.Τ.Υ.Ε.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 10 και διορθώσεις σφαλμάτων 
Υ.Ο.Δ.Δ. 59/2017).

4. Tην υπό στοιχεία 23653/Γ4/15.02.2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρο-
ποποίηση Απόφασης Ορισμού Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 94).

5. Τις υπ.’ αρ. 1/2017/18.01.2017 και 4/2017/02.03.2017 
απoφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» περί «Πα-
ροχής εξουσιοδοτήσεων από το Δ.Σ.».

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α’ 176), όπως ισχύει.

8. Το υπ’ αρ. 5191/01.12.2020 εισηγητικό σημείωμα 
του Διευθυντή Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε.- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για 
την ανάγκη καθιέρωσης, με αποζημίωση, εργασίας καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για το προσωπι-
κό που απασχολείται στην παραγωγή και διάθεση των 
έντυπων εκδόσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα.

9. Την υπ’ αρ. 70η/2020/10-12-2020 απόφαση του Δ.Σ., 
θέμα 6 περί «Απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
της Διεύθυνσης Εκδόσεων».

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους σαράντα 
δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (42.360€) περί-
που, σε βάρος του προϋπολογισμού του Ι.Τ.Υ.Ε. έτους 
2021.

11. Τις υπό στοιχεία ΑΥ-010737 (#1158), ΑΥ-010738 
(#1269) και ΑΥ-010739 (#1307) αποφάσεις «Έγκριση 
ανάληψης υποχρέωσης», συνολικού ύψους σαράντα 
δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (42.360€), απο-
φασίζουμε:

Ι. Την έγκριση με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης, εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά εξάμηνο, 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για είκοσι 
πέντε (25) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκδόσεων του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
(Ι.Τ.Υ.Ε.) - «Διόφαντος», για την αντιμετώπιση έκτακτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης 
Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε., για το έτος 2021,

ΙΙ. Η παραπάνω απασχόληση του προσωπικού σε όλη 
τη διάρκεια του έτους 2021, κρίνεται αναγκαία για την 
κάλυψη έκτακτων και αυξημένων αναγκών της διαδικα-
σίας παραγωγής και διάθεσης διδακτικών βιβλίων στην 
εκπαιδευτική κοινότητα.

ΙΙΙ. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν κατ’ ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι 
(120) ώρες για κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο για το έτος 
2021.

ΙV. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνερ-
γείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Δι-
ευθυντή Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 31.12.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02056582312200002*
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