
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση επέκτασης άδειας λειτουργίας του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης παράγωγων 
οπτικοακουστικών έργων «Ηριδανός».

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6610/20-11-2006 άδειας 
λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας  - Αποκατά-
στασης (Κ Α-Α) «Κέντρου Διημέρευσης -Ημερη-
σίας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση» 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής «Η Ελπίδα».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 27386 (1)
Χορήγηση επέκτασης άδειας λειτουργίας του ορ-

γανισμού συλλογικής διαχείρισης παράγωγων 

οπτικοακουστικών έργων «Ηριδανός». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

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

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

δ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

ε) του π.δ. 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (Α’ 165),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98),

ζ) του άρθρου 4 και ειδικότερα της παρ. 6 του ν. 4481/
2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πο-
λυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών 
έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 100),

η) του άρθρου 109 ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι η χορήγηση άδειας και επέκτασης 
άδειας λειτουργίας οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 
δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσε-
ων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την άδεια λειτουργίας του ‘Οργανισμού Συλλογικής 
Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστι-
κών Έργων’ με την επωνυμία «ΗΡΙΔΑΝΟΣ», η οποία έχει 
δημοσιευθεί στο B’ 1014/2000.

5. Την υπ’ αρ. 38428/24.6.2019 αίτηση του Οργανισμού 
Συλλογικής Διαχείρισης «ΗΡΙΔΑΝΟΣ» περί επέκτασης της 
άδειας λειτουργίας του.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της από 16/09/2020 
314ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Πνευματι-
κής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, 
αποφασίζει:

Εγκρίνεται η επέκταση της άδειας λειτουργίας του 
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαι-
ωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων’ με την επωνυμία 
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«ΗΡΙΔΑΝΟΣ», προκειμένου η άδεια λειτουργίας του να 
συμπεριλάβει τη διαχείριση και προστασία των απόλυ-
των περιουσιακών δικαιωμάτων των μελών των παραγω-
γών οπτικοακουστικών έργων και των διαδόχων αυτών, 
όπως αυτά καταστρώνονται στη διάταξη του α. 47 παρ. 2 
ν. 2121/1993, ήτοι συνολικά τη διαχείριση και προστασία 
των δικαιωμάτων των α. 18 και 47 ν. 2121/1993.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Η Υπουργός 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   

Ι

 Αριθμ. 998181 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6610/20-11-2006 άδειας 

λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατά-

στασης (Κ Α-Α) «Κέντρου Διημέρευσης - Ημερη-

σίας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση» 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων 

με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής «Η Ελπίδα». 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ΤΑ/2010).

2. Την υπ’ αρ. 66313/24553/2017 (Β’ 3051) απόφα-
ση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 37419/13479/
08-05-2018 (Β’ 1661) απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, περί τροποποίησης του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

3. Την υπ’ αρ. 498816/02-09-2019 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Αττικής περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφε-
ρειαρχών Αττικής (ΥΟΔΔ 688).

4. Την υπ’ αρ. 505910/04-09-2019 (Β’ 3411) απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης - μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 555802/20-09-2019 
(Β’ 3571), απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Την 
υπ’ αρ. 722070/12-11-2019 (Β’ 4258) απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης-μεταβίβασης σε 
Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττι-
κής, όπως Τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 
37709/16-01-2020 (Β’ 209), την 233476/27-03-2020 
(Β’ 1205) και την υπ’ αρ. 200305/11-03-2020 (Β’ 906) και 
457959/01-07-2020 (Β’ 2763) αποφάσεις του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής. Την υπ’ αρ. 696452/05-11-2019 (ΥΟΔΔ 
930) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής, περί ορισμού θεματικών Αντιπε-
ριφερειαρχών Αττικής, όπως διορθώθηκε στο ΥΟΔΔ 
1013/2019. Την υπ’ αρ. 624277/31-08-2020 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής.

5. Την υπ’ αρ. 83411/30-01-2020 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
(Β’ 394).

6. Την υπ’ αρ. 192378/05-10-2018 απόφαση της Περι-
φερειάρχη Αττικής για τοποθέτηση Προϊσταμένης στη 
Γενική Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ-
ριμνας.

7. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 «για τις οργανωμένες 
υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής 
Πρόνοιας» (Α’ 213).

8. Τις διατάξεις του ν. 2072/1992 «Κέντρα Αποθεραπεί-
ας - Αποκατάστασης» (Α’ 215) (άρθρο 10).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 395/1993 «Όροι προϋποθέσεις 
και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβί-
βαση Κέντρων Αποθεραπείας από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.» 
(Α’ 166).

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Π4α οικ. 4633/1993 
υπουργικής απόφασης (Β’ 789) ‘’Προδιαγραφές λειτουρ-
γίας Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης για την 
παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη 
διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 
10 παρ. 1 του ν. 2072/1992’’.

11. Το γεγονός ότι ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένος στο 
Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα με αριθμό, 09112ΦΣΝ12029Ο23Ν0655, 
καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων με αριθμό 09112ΦΣΝ12029Ο23Ν0582 
με κύριο καταστατικό σκοπό την εφ’ όρου ζωής φροντίδα 
για κοινωνική προσαρμογή και υποβοήθηση για κοινωνι-
κή επανένταξη, για επαγγελματικό προσανατολισμό, την 
κατάρτιση και εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων, κανό-
νων καθημερινής ζωής, αυτοεξυπηρέτησης, αυτόνομης 
διαβίωσης ψυχαγωγίας και γενικά την απασχόληση των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

12. Την υπ’ αρ. οικ. 2576/24-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΡ47Λ7-
1Μ0) απόφαση τροποποίησης συγκρότησης της επιτρο-
πής γνωμοδότησης για την καταλληλότητα των κτιρίων 
και άλλων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας- Αποκατά-
στασης, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας του 
Δυτικού Τομέα Αθηνών.

13. Την υπ’ αρ. 3920/27-09-2006 άδεια ίδρυσης του Κέ-
ντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης (Κ Α-Α) «Κέντρου 
Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοη-
τική υστέρηση» του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής «Η Ελπίδα».

14. Την υπ’ αρ. 6610/20-11-2006 άδεια λειτουργίας 
του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης (Κ Α-Α) 
«Κέντρου Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας για άτο-
μα με νοητική υστέρηση» του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής 
«Η Ελπίδα».

15. Τις υπ’  αρ. 9097/25-10-2017,9213/04-12-2017,
16/16-01-2018,683/20-09-2018,1322/15-07-2019, 
1539/14-10-2019 και 2550/11-11-2020 αιτήσεις του 
Συλλόγου «Η Ελπίδα»με τα νέα αρχιτεκτονικά σχέδια, 
την τεχνική έκθεση, τη δήλωση ένταξης ν. 4178/2013, 
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την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και τα σχέδια 
που τη συνοδεύουν, το πιστοποιητικό ενεργητικής πυ-
ροπροστασίας, το απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ, Νο 392 
κ.α. δικαιολογητικά για τη τροποποίηση της άδειας λει-
τουργίας λόγω αύξησης δυναμικότητας.

16. Τα υπ’ αρ. 5485/26-10-2017, 6302/06-12-2017, 648/
17-01-2018, 412168/24-07-2019, 648536/18-10-2019 και 
4440/23-11-2020 έγγραφα της υπηρεσίας με τα οποία 
διαβιβάστηκαν τα αναφερόμενα, στο εδάφιο 15, δικαι-
ολογητικά, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

17. Το υπ’ αρ. 474195/07-07-2020 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής σχετι-
κά με την λειτουργική προέγκριση των αρχιτεκτονικών 
σχεδίων του ΚΑΑ -ΚΔΗΦ.

18. Το από 14/12/2020 πρακτικό, κατόπιν αυτοψίας, 
της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου των Κέντρων Α-Α 
(άρθρα 4 και 7 του π.δ. 395/1993) με θετική γνωμοδό-
τηση, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 6610/20-11-2006 άδεια 
λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστα-
σης, Κέντρο Διημέρευσης - Ημερησίας Φροντίδας για 
άτομα με νοητική υστέρηση, του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής 
«Η Ελπίδα» το οποίο αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη 
μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 395/1993, για 
τους χώρους της Στάθμης Α, Τμήμα Ι και ΙΙ, του κτιρίου 
που βρίσκεται στην οδό Στρ. Σίμωνος Θεολόγου 11, στην 
περιοχή Αφαία του Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με όσα 
εμφαίνονται στα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, δυ-
ναμικότητας 66 ατόμων και με ωράριο λειτουργίας από 
08:00 έως 16:00.

2. Διοικητική Διευθύντρια ορίζεται η Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Συλλόγου, Κατσανάκη Αικατερίνη.

3. Επιστημονική Διευθύντρια ορίζεται η Τερζή Δήμη-
τρα με ειδικότητα ψυχιάτρου.

4. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ    
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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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