
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δο-
μητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ.

2 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβα-
ση» (Κ.Α.Π.ΠΑ) του Δήμου Γλυφάδας.

3 Καθιέρωση διαφορετικής λειτουργίας Υπηρεσιών 
του Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας, για το έτος 
2023.

4 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους Ειδι-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτα-
της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας (Α.Ε.Α.Α.)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠ 128 (1)
Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δο-

μητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016 «Δη-

μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(Α’ 147),

β. του άρθρου 16 του ν. 4890/2022 «Κύρωση της από 
28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγου-
σες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, 
επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώμα-
τος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (Α’ 14) και 
λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 23),

γ. της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1349/1983 
«Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 52),

δ. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

ε. του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ.372/2014 κοινή απόφα-
ση των υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση εφαρμογής 
και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντί-
στοιχα Εθνικά Προσαρτήματα» (Β’ 1457).

3. Την υπό στοιχεία 115/13.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Α.Σ.Π. με την οποία αποφασίστηκε η θεσμοθέτηση 
του Κανονισμού Αποτίμησης Δομητικών Επεμβάσεων 
Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ.

4. Την ανάγκη πλήρους, επιστημονικά σύγχρονης, 
ασφαλούς, οικονομικής, νομικώς συνεπούς και προ-
σαρμοσμένης προς τον Ευρωκώδικα 8 αντιμετώπισης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του κρίσιμου θέματος της αποτίμησης της φέρουσας 
ικανότητας και τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό υφι-
σταμένων κτιριακών κατασκευών από φέρουσα τοι-
χοποιία.

5. Την υπό στοιχεία 1348/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/23.01.2023 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται 
επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό για Αποτίμηση και Δο-
μητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ με τα ενσω-
ματωμένα σ’ αυτόν σχόλια και παραρτήματα, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού αυ-
τού.

2. Ο ανωτέρω Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητι-
κές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ εφαρμόζεται, σε όλα 
τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα, παράλληλα με τον Ευρω-
κώδικα 8 (αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών), 
Μέρος 3 (αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων 
και επεμβάσεις).

3. Ο κύριος του έργου οφείλει να επιλέγει το πλαίσιο 
των κανονιστικών κειμένων αποτίμησης φέρουσας ικα-
νότητας και δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτι-
ριακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, μεταξύ 
των ακολούθων δύο περιπτώσεων:

α. του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμ-
βάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕΤ.

β. του Ευρωκώδικα 8 (αντισεισμικός σχεδιασμός των 
κατασκευών), Μέρος 3 (αποτίμηση της φέρουσας ικα-
νότητας κτιρίων και επεμβάσεις).

4. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ρητά στη 
μελέτη το χρησιμοποιούμενο κανονιστικό πλαίσιο.

5. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής της 
παρούσας απόφασης:

α. Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και 
δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατα-
σκευών από φέρουσα τοιχοποιία που εκπονούνται με 
ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες 
πολεοδομικές υπηρεσίες πριν από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης.

β. Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και 
δομητικών επεμβάσεων υφισταμένων κτιριακών κατα-
σκευών από φέρουσα τοιχοποιία που εκπονούνται με 
δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από την 
έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ   

 Αριθμ. 21722 (2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβα-

ση» (Κ.Α.Π.ΠΑ) του Δήμου Γλυφάδας. 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει καθώς και την υπ’ αρ. 
27/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α: 
6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51).

Β. Του ν. 4954/2022 (Α’ 136) όπως ισχύει και ειδικότερα 
τα άρθρα 63 και 64.

Γ. Του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228), όπως ισχύει.

2. Τα άρθρα 239 και 240 του ν. 3463/2006 «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

3. Το άρθρο 16 του ν. 4147/2013 (Α’ 98) περί δημοσί-
ευσης των αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού.

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), περί ελέγχου των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

5. Την υπ’ αρ. 122/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Γλυφάδας, δια της οποίας έγινε η σύ-
σταση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική, Αθλητι-
κή και Πολιτιστική Παρέμβαση» (Κ.Α.Π.ΠΑ) (Β’ 637), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 68/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Γλυφάδας, περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

7. Την υπ’ αρ. 2886/2022 απόφαση του Δημάρχου Γλυ-
φάδας με την παροχή σύμφωνης γνώμης για την τροπο-
ποίηση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 7 
του άρθρου 11 του ν. 4674/2020.

8. Την υπ’ αρ. 41151/30-12-2022 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικού του Δήμου Γλυφάδας, αναφορικά 
με την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την ανω-
τέρω απόφαση με την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 
του έτους 2023 στον K.A. 00.6715.0009.

9. Την υπ’ αρ. 131014/23-12-2022 (Β’ 6785) απόφαση 
του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: 
Ω8ΤΡΟΡ1Κ-Χ7Ψ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. οικ. 214/107/2-1-2019 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 49870/14-04-2022, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 68/2022 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, περί τροποποίη-
σης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ-
μία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» 
(Κ.Α.Π.ΠΑ), και ως εκ τούτου η υπ’ αρ. 122/2011 (Β’ 637) 
συστατική απόφαση διαμορφώνεται ως προς το άρθρο 
4. 1. (ΠΟΡΟΙ) με την αύξηση του ποσού της επιχορήγησης 
του Δήμου, ως εξής:
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«Άρθρο 4
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

1. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Γλυφάδας ποσού 
μέχρι 5.200.000,00 €. [...]».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 122/2011 (Β’ 637) συ-
στατική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023

Με εντολή Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ   

Ι  

 Αριθμ. 11961 (3)
Καθιέρωση διαφορετικής λειτουργίας Υπηρε-

σιών του Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας, για το 

έτος 2023. 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4555/2018 (Α’ 133), όπως ισχύει.
2. Τον ν. 4954/2022 (Α’ 136).
3. Τα άρθρα 6, 6Α, 6Β και την παρ. Ι του άρθρου 280 

του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 2503/1997 (Α’ 107), όπως ισχύει.
5. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47).
6. Το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).
7. Το π.δ. 141/2010 (Α’ 234), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. 86779/19-12-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183) από-

φαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία διορί-
στηκε ο Σεραφείμ Λιάπης του Γεωργίου στη θέση του 
μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

9. Την υπ’ αρ. 3394/24-01-2023 απόφαση του Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής 
Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοι-
κητικών πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδο-
νίας” στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης καθώς και στους Προϊσταμένους των Τμη-
μάτων αυτής» (Β’ 412).

10. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α’ 85).
11. Τα άρθρα 36, 48, 171 και 176 του ν. 3584/2007 

(Α’ 143).
12. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως σή-

μερα ισχύει.
13. Την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (Α’ 126).
14. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το (π.δ. 63/2005, Α’98).

15. Την παρ.  3 γ) του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-06-2006 υπουργικής απόφασης 

«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» 
(Β’ 769).

16. Την υπ’ αρ. 14/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ζηρού.

17. Την υπ’ αρ. 1496/23-02-2023 βεβαίωση του Δήμου 
Ζηρού περί ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπο-
λογισμό του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση, κατ’ εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, 24ωρης λειτουρ-
γίας καθώς και λειτουργίας κατά τα Σάββατα, τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2023, του 
Τμήματος Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας (Καθαριότητα και Πολιτική Προστασία) 
του Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας λόγω της ιδιοτυπί-
ας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων ανα-
γκών του (αποκομιδή των απορριμμάτων τις νυχτερι-
νές ώρες, τις περιόδους του Πάσχα, του καλοκαιριού 
και των Χριστουγέννων, ιδιαίτερα από το κέντρο της 
πόλης και το κέντρο υποδοχής των προσφύγων δεδο-
μένου ότι αφενός μεν αυξάνεται ο όγκος των απορριμ-
μάτων λόγω αύξησης του πληθυσμού τις περιόδους 
αυτές αφετέρου δε η προσέλευση των δημοτών, των 
προσφύγων και τα σταθμευμένα οχήματα δεν επιτρέ-
πουν την ομαλή διέλευση των απορριμματοφόρων με 
συνέπεια την αδυναμία καθαρισμού των περιοχών, κα-
θαρισμός κοινόχρηστων χώρων, αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, 
πυροπροστασία κ.λπ.). Η δε Πολιτική Προστασία θα 
πρέπει να είναι σε επιφυλακή τη χειμερινή περίοδο 
λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και την καλοκαι-
ρινή λόγω πυρκαγιών. Οι ειδικότητες των εργαζομέ-
νων που θα απασχολούνται είναι: Οδηγοί, Χειριστές 
Μηχανημάτων και Εργάτες Καθαριότητας (χειρονακτι-
κής εργασίας, αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων και 
συνοδοί απορριμματοφόρων), όπως αναφέρεται στην 
υπ’ αρ. 14/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του ανωτέρω Δήμου.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 
2023, για την οποία υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση, εγ-
γεγραμμένη στους Κ.Α.: 20-6012 (5.000,00 €), 20-6051.002 
(11.000,00 €), 20-6051.003 (33.000,00  €), 20-6051.004 
(27.000,00 €), 20-6022 (1.500,00 €), 25-6052 (21.000,00 €), 
25-6012 (1.500,00 €), 25-6051.001 (2.000,00 €), 25-6051.002 
(1.500,00 €), 25-6051.005 (6.500,00 €), 30-6012 (2.500,00  €), 
30-6051.001 (12.000,00 €), 30-6051.003 (1.600,00 €) και 30-
6051.004 (7.500,004 €).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 10 Μαρτίου 2023

Με Εντολή Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ   
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 Αριθμ. πράξης 101 (4)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 

Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της 

Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας 

(Α.Ε.Α.Α.) 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3432/2006.
2. Την υπό στοιχεία 89510/Ζ1/27-07-2021 απόφαση 

της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 595) 
περί διορισμού του Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανασίου 
Καψάλη του Γεωργίου ως Προέδρου του Ακαδημαϊκού 
Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Αθήνας.

3. Την υπό στοιχεία Φ7/565/01-09-2021 πράξη ανάλη-
ψης υπηρεσίας του Καθηγητή Αθανασίου Καψάλη του 
Γεωργίου ως Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 
της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας.

4. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
5. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο 

της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας.
6. Την υπό στοιχεία 4390/Ζ2/11-01-2019 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γ’ 37).

7. Την υπό στοιχεία 9/Φ7/88/18.02.2018 διαπιστωτι-
κή πράξη του Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 
(Α.Σ.) της Α.Ε.Α.Α. περί μετάταξης του Λαμπρινού Πλατυ-
πόδη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Α.Α.

8. Την υπό στοιχεία 10/Φ7/131/18.02.2019 πράξη ανά-
ληψης του Λαμπρινού Πλατυπόδη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. της 
Α.Ε.Α.Α.

9. Την υπό στοιχεία Φ7/172/03.03.2023 αίτηση του Λα-
μπρινού Πλατυπόδη του Ευσταθίου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. της 
Α.Ε.Α.Α., για καθορισμό του γνωστικού του αντικειμένου.

10. Το υπ’ αρ. 56/07.03.2023 πρακτικό του Α.Σ. της 
Α.Ε.Α.Α. (1ο Θέμα: «Τρέχοντα ζητήματα»).

11. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του Λα-
μπρινού Πλατυπόδη του Ευσταθίου.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπι-
στώνουμε ότι, το γνωστικό αντικείμενο του Λαμπρινού 
Πλατυπόδη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Α.Α. καθορίζεται ως 
εξής: «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Νέα Κηφισιά, 9 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

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