
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισμού 
του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυ-
μία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ» 
που συστάθηκε με το υπ΄ αρ. 393/3-7-1967 β.δ. 
(Α’ 119) και τροποποιήθηκε με το από 5-11-1998 
π.δ. (Β’ 1203).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανό-
τητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιη-
τικών επικύρωσης (endorsements).

3 Μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τη μεταφορά 
μαθητών στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες 
Δυτικής Μακεδονίας.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
   Τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισμού 

του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυ-

μία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ» 

που συστάθηκε με το υπ΄ αρ. 393/3-7-1967 β.δ. 

(Α’ 119) και τροποποιήθηκε με το από 5-11-1998 

π.δ. (Β’ 1203). 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Τα άρθρα 51 και 52 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και 

τα άρθρα 108 και 110 του Αστικού Κώδικα,
β) το π.δ. 185/2009 σχετικά με την ανασύσταση του 

Υπουργείου Οικονομικών (Α’ 213),
γ) το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-

νομικών» (Α’ 181) και το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

δ) το π.δ. 70/22-9-2015 σχετικά με την ανασύσταση 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Α’ 114),

ε) το π.δ. 84/17-7-2019 (Α’ 123) περί σύστασης Γενι-
κής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας,

στ) το π.δ. 83/9-7-2019 περί διορισμού Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών (Α’ 121), όπως αυτό διορθώθηκε και 
ισχύει (Α’ 126), σε συνδυασμό με το π.δ. 2/4-1-2021 περί 
διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών (Α’ 2),

ζ) την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο-
μικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο (Β’ 3051).

2. α) Την υπ’ αρ. 6973/27-4-1965 πράξη του συμβολαιο-
γράφου Καρδαμύλων - Χίου Ιωάννου Βαλαντάση και την 
υπ’ αρ. 13174/26-1-1967 πράξη του συμβολαιογράφου 
Πειραιώς Δημητρίου Δαβάκη με τις οποίες ο Μιχαήλ 
Ξυλάς, η Σταματία συζ. Μιχαήλ Ξυλά και το Σωματείο 
που εδρεύει στα Καρδάμυλα Χίου με την επωνυμία «Φι-
λοπρόοδος Ένωσις Άνω Καρδαμύλων», σύστησαν κοι-
νωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕ-
ΝΤΡΟΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ» με έδρα τα Καρδάμυλα Χίου και 
β) το β.δ. 393/3-7-1967 (Α’ 119) με το οποίο εγκρίθηκε η 
σύσταση του ανωτέρω Ιδρύματος, το οποίο τροποποιή-
θηκε με το από 5-11-1998 π.δ. (Β’ 1203)».

3. Το υπ’ αρ. 2/17-2-2019 πρακτικό συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε τις περ. (2) και (7) της παρ. 1 του άρ-

θρου 4 (Διοίκηση - Έδρα) του β.δ. 393/3-7-1967 περί 
εγκρίσεως σύστασης του κοινωφελούς Ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ» 
(Α’ 119), όπως είχε τροποποιηθεί με το από 5-11-1998 
π.δ. (Β’ 1203), λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. 2/17-2-2019 
πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

30 Σεπτεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4502
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Άρθρο 4 
Διοίκηση - Έδρα

1. Το ίδρυμα εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Καρ-
δαμύλων του Δήμου Χίου και διοικείται από επταμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

-2. Έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας Καρ-
δαμύλων, η οποία ορίζει έναν από τα μέλη του Συμβου-
λίου της.

-7. Ένα μέλος, που εκ περιτροπής θα ορίζεται από το 
ίδρυμα KARDAMYLIAN FOUNDATION INC και τον Σύν-
δεσμο Απανταχού Καρδαμυλίων, με 3ετή θητεία. Για το 
διάστημα αυτό, το Σωματείο που δεν θα εκπροσωπείται 
στη διοίκηση του Ιδρύματος, θα ορίζει εκπρόσωπο, ο 
οποίος θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στον Υπουργό Οικονομικών, αναθέτουμε τη δημοσί-
ευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί 

Υφυπουργός  Πολιτισμού
Οικονομικών και Αθλητισμού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ι

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2233.1-34/69512/2021 (2)
    Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανό-

τητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιη-

τικών επικύρωσης (endorsements). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης παρ. 2 του άρθρου 125 του ν. 4764/2020 «Ρυθ-

μίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση 
της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κα-
τεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256),

β) του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης απο-
δεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσί-
ας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση προε-
δρικού διατάγματος 243/1998» (Α’ 232),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133),

δ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), 

ε) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης των 
Υπουργείων,

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

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το υπ΄αρ. 
2811.8/67609/2021/17-09-2021 εισηγητικό σημείωμα 
ΓΔΟΥ, αποφασίζουμε:

1) Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας 
και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί 
από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευ-
σης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών 
των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε 
με τον ν. 1314/1983 (Α’ 2) και πρόκειται να λήξουν από 
01.10.2021 χορηγείται παράταση ισχύος έως 30.11.2021. 
Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά 
επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι 
τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, 
τα οποία επικυρώνουν, πρόκειται να λήξουν κατά το 
χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
01.10.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 144530 (3)
    Μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τη μεταφο-

ρά μαθητών στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρ-

χες Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1ιγ. του άρθρου 159, της παρ. 3γ του άρ-

θρου 160 και της περ. 21 του Κεφ. Η. του άρθρου 186 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87),

β. του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α΄ 45),

γ. του π.δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 239).

2. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και 
την επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη μεταβίβα-
σης της αρμοδιότητας για τη μεταφορά μαθητών στους 
Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας.
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3. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τα-
χύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της 
αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την μεταφορά 
μαθητών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, συμπερι-
λαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων 
ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχο-
λείων, από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης 
και επανόδου αυτών καθώς και των απαιτούμενων 
ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης 
αυτής, στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Γρεβενών, 
Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας για τις οικείες Περι-
φερειακές Ενότητες, οι οποίοι θα προβαίνουν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες μεταξύ των οποίων και η υπογρα-
φή όλων των εγγράφων και των διοικητικών πράξεων 
που απορρέουν από την ενάσκηση της αρμοδιότητας 
αυτής και ενδεικτικά:

α. Βεβαιώσεων περί αναγκαιότητας διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

β. Εκθέσεων ανάληψης.
γ. Διακηρύξεων διαγωνισμών. 

δ. Περιλήψεων διακηρύξεων.
ε. Διαβιβαστικών περιλήψεων διακηρύξεων στις εφη-

μερίδες. 
στ. Προσκλήσεων για διαπραγμάτευση νέων δρομο-

λογίων.
ζ. Εισηγήσεων προς την Οικονομική Επιτροπή για πα-

ρατάσεις συμβάσεων.
η. Εισηγήσεων προς την Οικονομική Επιτροπή για τρο-

ποποιήσεις συμβάσεων. 
θ. Εισηγήσεων προς την Οικονομική Επιτροπή για τις 

απευθείας αναθέσεις.
ι. Συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.
κ. Βεβαιώσεων εκτέλεσης μεταφοράς μαθητών.
κα. Διαβιβαστικών για τον έλεγχο και την εκκαθάριση 

της δαπάνης προς τα Τμήματα Οικονομικής και Λογι-
στικής Διαχείρισης της έδρας και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

κβ. Καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ή διοικητικής 
πράξης που είναι απαραίτητα για την ενάσκηση της με-
ταβιβαζόμενης αρμοδιότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   
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*02045023009210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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