
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ακινήτων του Δήμου 
Πύλου - Νέστορος προς το Ελληνικό Δημόσιο - 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

2 Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επι-
τροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από 
τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την καταγραφή ζη-
μιών από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό». 

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 26785/30-06-2020 από-
φασης χορήγησης άδειας κατοχής β’ θέσης του 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Μηχανο-
λόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου Εμμανουήλ Κακαρά (Β’ 2784).

4 Χορήγηση άδειας κατοχής β’ θέσης στον Καθηγη-
τή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
Εμμανουήλ Κακαρά.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς ακινήτων του Δήμου 

Πύλου - Νέστορος προς το Ελληνικό Δημόσιο - 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.   

 Με την υπό στοιχεία 86178 ΕΞ 2021/ΥΠΟΙΚ 13-07-2021 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), όπως 
ισχύουν, των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώ-
δικα και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), έγινε 
αποδεκτή η υπ’ αρ. 13876/16-04-2019 πρόταση δωρεάς 
της συμβολαιογράφου Φλεσιάδος Βαρβάρας Δημητρίου 
Γεροκώστα, όπως διορθώθηκε - τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 14674/21-05-2021 πράξη της ιδίας συμβολαιο-
γράφου, με την οποία ο Δήμος Πύλου - Νέστορος δωρίζει 
προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κατά πλή-

ρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τα παρακάτω ακίνητα, 
που βρίσκονται εντός και εκτός του οικισμού ΒΟΛΙΜΙ-
ΔΙΑ Χώρας Μεσσηνίας, της δημοτικής κοινότητας της 
δημοτικής ενότητας Νέστορος του νέου Δήμου Πύλου -
Νέστορος, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στη 
θέση ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ ή ΑΝΩ ΣΠΗΛΙΑ, για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας:

1. Ακίνητο με την ένδειξη ΤΜΗΜΑ 2 (2α+2β), συνολικού 
εμβαδού «2.682,78» τ.μ., από αυτό:

Α) Τμήμα με την ένδειξη 2α και εμβαδόν «2.127,68» 
τ.μ., όπου έχει ανεγερθεί κτίσμα (Αρχαιολογικό Μουσείο), 
με εμβαδόν στο ισόγειο «103,63» τ.μ. και στο υπόγειο 
«26,98» τ.μ.

Β) Τμήμα με την ένδειξη 2β και εμβαδόν «555,10» τ.μ.
2. Ακίνητο με την ένδειξη ΤΜΗΜΑ 3 (3α+3β) συνολικού 

εμβαδού «1.616,44» τ.μ., από αυτό:
Α) Τμήμα με την ένδειξη 3α και εμβαδόν «997,45» τ.μ. και
Β) τμήμα με την ένδειξη 3β και εμβαδόν «618,99» τ.μ. και
3. Ακίνητο με την ένδειξη Τμήμα 4, εμβαδού «93,49» 

και, όπως αυτά, λεπτομερώς περιγράφονται στην υπ’ αρ. 
14674/21-05-2021 πράξη της συμβολαιογράφου Φλεσι-
άδος, Βαρβάρας Δημητρίου Γεροκώστα. 

 O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ   

Ι

Αριθμ. 49218 (2)
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επι-

τροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από 

τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την καταγραφή ζη-

μιών από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου του 

ν. 4737/2020 «Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίη-
σης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ΑLEXANDER S.ONASSIS PUBLIC 
BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργι-
κού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204), 

β) του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέ-
τρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικά αδυνάτων 
και καταργήσεως των διεπουσών του θεσμού της απο-
ρίας διατάξεων» (Α΄ 149), 

γ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι-
νήτρων δια την ενίσχυσην της περιφερειακής και οικο-
νομικής αναπτύξεως της χώρας» (Α΄ 232), 

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 

ε) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), 

στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις 
της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 

ζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180), 

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181), 

θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155), 

ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2). 

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805). 

3. Την υπ’ αρ. 33862/16.5.2019 κοινή υπουργική από-
φαση «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης 
πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές» 
(Β’ 1699). 

4. Την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10.05.2011 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του  
ν. 2459/1997» (Β’ 1207). 

5. Την από ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/55/7.05.2021 εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 450.000,00 € περίπου, 
η οποία θα βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς των 
Δήμων και των Περιφερειών και θα καλυφθεί από πιστώ-
σεις του κρατικού προϋπολογισμού μέσω του προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα του 
ΑΛΕ 2310401899 του Ειδικού Φορέα 1007-206-0000000, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε μηνιαία αποζημίωση ύψους τετρακοσίων 
ευρώ (400€) και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες για 
τα μέλη των επιτροπών των Δήμων που έχουν συγκροτη-
θεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 33862/6.5.2019 
(Β’ 1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών 
και Οικονομικών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) και για τα μέλη των 
επιτροπών των Περιφερειών που έχουν συγκροτηθεί 
βάσει της υπό στοιχεία 20725/Β.979/10.05.2011 (Β’ 1207) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17), 
για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προ-
κλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του 
μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός». 

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης στις ανωτέρω 
επιτροπές βεβαιώνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη 
ή Δήμαρχο. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδο-
σης της απόφασης συγκρότησης της κάθε επιτροπής και 
σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 17η Σεπτεμβρίου 2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

     Αριθμ. 27718 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 26785/30-06-2020 από-

φασης χορήγησης άδειας κατοχής β’ θέσης του 

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Μηχανο-

λόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου Εμμανουήλ Κακαρά (Β’ 2784). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 και 

του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
2. Την απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 

26.04.2021) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΕΜΠ.

3. Το υπ’ αρ. 13493/30.03.2021 έγγραφο του Καθηγητή 
Ε. Κακαρά.

4. Το υπ’ αρ. 18239/28-04-2021 έγγραφο της ΣΜΜ.
5. Την υπ’ αρ. 26785/30-06-2020 (Β΄ 2784) Πρυτανική 

απόφαση χορήγησης άδειας κατοχής β’ θέσης στον Καθη-
γητή Ε. Κακαρά για το ακαδ. έτος 2020-2021, εγκρίνουμε:

την τροποποίηση της υπ’  αρ. 26785/30-06-2020 
(Β΄ 2784) απόφασης χορήγησης άδειας κατοχής β’ θέσης 
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Μηχανολό-
γων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
Εμμανουήλ Κακαρά του Κωνσταντίνου για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2020-2021 και συγκεκριμένα από 01/04/2021 
έως 31/08/2021, λόγω κατοχής της έμμισθης θέσης 
«Executive Vice President-Mitsubishi Heavy Industries 
(Europe Middle East Africa)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ   
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 Αριθμ. 27827 (4)
Χορήγηση άδειας κατοχής β’ θέσης στον Καθηγη-

τή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-

ου Εμμανουήλ Κακαρά. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 και 

του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
2. Την απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 

26.04.2021) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΕΜΠ.

3. Τα υπ’ αρ. 13491/30.03.21 και 13496/30.03.2021 έγ-
γραφα του Καθηγητή Ε. Κακαρά.

4. Το υπ’ αρ. 18748/07-05-2021 έγγραφο της ΣΜΜ, 
εγκρίνουμε:

τη χορήγηση άδειας κατοχής β’ θέσης στον Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Εμμανουήλ Κα-
καρά του Κωνσταντίνου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022, λόγω κατοχής της έμμισθης θέσης «Executive Vice 
President-Mitsubishi Heavy Industries (Europe Middle 
East Africa)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ   
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*02031992107210004*

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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