
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιά-
δων ευρώ (3.000,00 €), της Ισραηλίτικης Κοινότη-
τας Θεσσαλονίκης προς την Ελληνική Αστυνομία.

2 Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ράχης 
της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
για το σχολικό έτος 2020-2021

3 Ανακατανομή θέσεων σε Οργανικές Μονάδες ανά 
εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των επιχει-
ρησιακών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

4 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ 
του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με την επωνυ-
μία «Πνευματικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο Σταφι-
δόκαμπου».

5 Ανάκληση της υπό στοιχεία 119361/4786/Π04/
5/00176/Ε/ν. 3299/2004/20-12-2010 απόφασης 
Γενικού Γραμματέα Δυτικής Μακεδονίας, για 
την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επι-
χείρησης ΚΥΡΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (Β΄ 2160) όπως ισχύει.

6 Άρση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Βυ-
ζαντινής Μουσικής στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώ-
τιδος.

7 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχο-
λής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος, με τίτλο «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά 
Συστήματα”(Applied Electronic Systems).

8 Ανακατανομή καθιέρωσης αποζημίωσης και κα-
τανομής ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαι-
ρέσιμων ημερών εργασίας στο λοιπό, μόνιμο και 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικό 
του φορέα Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για το έτος 
2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 (1)
  Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιά-

δων ευρώ (3.000,00 €), της Ισραηλίτικης Κοινότη-

τας Θεσσαλονίκης προς την Ελληνική Αστυνομία.

 Με την υπό στοιχεία 9007/11/807-B/22.09.2020 
απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής -
Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α΄ 185), κατ΄ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 
496, 498 και 499 Α.Κ. και το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133), γίνεται αποδεκτή η δωρεά της Ισραηλίτικης Κοι-
νότητας Θεσσαλονίκης προς την Ελληνική Αστυνομία και 
συγκεκριμένα προς το Τμήμα Προστασίας Προσώπων και 
Ευπαθών Στόχων Θεσσαλονίκης, εκτιμώμενης αξίας τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), που αφορά ένα (01) αυτοκίνη-
το, τύπου επιβατικό, μάρκας MERCEDES - BENZ, μοντέλο 
C-180 COMPRESSOR 1.950cc, έτους κυκλοφορίας 2009.

  Ο Προϊστάμενος Κλάδου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 15100 (2)
Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ράχης 

της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 

για το σχολικό έτος 2020-2021 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπια-

γωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109).
2. Την υπό στοιχεία Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 κοι-

νή υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή 
Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο» (Β΄ 1507).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4589/ 2019 (Α΄ 13).
4. Την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018

(Α΄ 38).
5. Την παρ. 2 του άρθρου 204 του ν. 4610/ 2019 (Α΄ 70).
6. Την υπό στοιχεία Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020 εγκύ-

κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά 
Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021».

7. Την υπό στοιχεία Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020 εγκύ-
κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία 
για το σχολικό έτος 2020-2021».

8. Την υπό στοιχεία Φ.7/74054/Δ1/15-06-2020 εγκύ-
κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενέργειες προγραμματισμού του εκ-
παιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό 
έτος 2020-2021 - Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοή-
μερου Προγράμματος».

9. Την υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/73996/Δ1/15-06-2020 
εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενέργειες προγραμματισμού του 
εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το 
σχολικό έτος 2020-2021 - Προγραμματισμός λειτουργίας 
Ολοήμερου Προγράμματος-Λήξη διδασκαλίας μαθημά-
των σχολικού έτους 2019-2020».

10. Την υπό στοιχεία 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων κα-
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Πε-
ριφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ-
σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών 
μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» 
(Β΄ 1340), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 
υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευ-
θυντών Εκπαίδευσης». 

12. Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις 
τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες 
κάθε περιοχής.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού.

14. Το υπό στοιχεία Φ.2.1/8497/15-09-2020 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, αποφα-
σίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείου της Διεύθυν-
σης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, για το σχολικό έτος 
2020-2021, ως ακολούθως:

ΔIEYΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΡΑΧΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 9160198
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ: 1/Θ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΡΕΙΣ (3), 

ΗΔΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

    Αριθμ. 27636 (3)
Ανακατανομή θέσεων σε Οργανικές Μονάδες 

ανά εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των 

επιχειρησιακών αναγκών της Εθνικής Αρχής Δια-

φάνειας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133) και ιδίως τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 την παρ. 
4 του άρθρου 82 και τα άρθρα 86, 87, 89, 91, 95 και 96 κα-
θώς και την παρ. 5 του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε 
με τις όμοιες του άρθρου 174 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

2. Τις περ. β της παρ. 3 και περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

4. Το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 131).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Την υπό στοιχεία Υ96/06-09-2019 «Διαπιστωτική 
πράξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 702) του Πρωθυπουργού.

7. Την υπό στοιχεία 32/31-7-2020 πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου «Διορισμός του Προέδρου και των μελών 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφά-
νειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 580).

8. Την υπό στοιχεία οικ. 11699/19-5-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Β΄ 1991).

9. Την υπό στοιχεία οικ. 13049/1-6-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Κανονισμός 
Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρ-
χής Διαφάνειας» (Β΄ 2210).

10. Την υπό στοιχεία ΓΕΔΔ/16265/09-10-2019 απόφα-
ση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί ανα-
κατανομής θέσεων ανά εκπαιδευτική κατηγορία προς 
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΕΑΔ (Β΄ 3858).

11. Την υπ΄ αρ. 19240/2-12-2019 απόφαση του Διοι-
κητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί κατανομής 
θέσεων σε οργανικές μονάδες ανά εκπαιδευτική κατη-
γορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της 
ΕΑΔ (Β΄ 4779).

12. Την από 20-8-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης προς το Συμβούλιο Διοίκησης 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη μετατροπή των 
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οργανικών θέσεων και τη νέα κατανομή τους μεταξύ 
των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων της Αρχής 
κατά του άρθρου 89 του ν. 4622/2019.

13. Το από 24-8-2020 1ο πρακτικό συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 
με το οποίο ομόφωνα παρείχαν ο Πρόεδρος και τα μέλη 
του Συμβουλίου Διοίκησης τη σύμφωνη γνώμη τους για 
την υλοποίηση της προταθείσας ανακατανομής με την 
ως άνω εισήγηση.

14. Την υπό στοιχεία οικ. 27381/17-09-2020, εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης της ΕΑΔ, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις δια-
τάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη επί του Ειδικού 
Φορέα 1007-803-0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης 
Αρχής Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που καλύπτονται από 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών», στη 
μείζονα κατηγορία 21, ύψους περίπου 1.845,12 € για το 
τρέχον έτος και περίπου 7.380,48 € ετησίως για τα επό-
μενα έτη, η οποία αναλύεται στους Α.Λ.Ε. 2120101001, 
2190201001, 2190201002, 2190201003, 2190202001. 
Για το τρέχον έτος, η επιβάρυνση της δαπάνης στους πα-
ραπάνω Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 
1007-803-0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής 
Εθνική Αρχή Διαφάνειας», καλύπτεται από τις διαθέσιμες 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού.

15. Την ανάγκη ανακατανομής των οργανικών θέσε-
ων προσωπικού που έχουν συσταθεί στην Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας στις οργανικές μονάδες ανά εκπαιδευτική 
κατηγορία, για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτε-
λεσματικής λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων 
της Αρχής.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού 
που έχουν συσταθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) 
στη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, στις οργανικές 
μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και στις μονάδες 
που υπάγονται απ΄ ευθείας στον Διοικητή της Αρχής, ανά 
εκπαιδευτική κατηγορία, ως εξής:

Α) Ανακατανομή (μέσω της σύστασης - κατάργησης 
θέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης):

ι) κατάργηση μίας (1) κενής οργανικής θέσεως προσω-
πικού κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού 
(ΕΕΠ) και σύσταση μίας (1) κενής οργανικής θέσης εκ-
παιδευτικής κατηγορίας ΠΕ,

ιι) κατάργηση μίας (1) κενής οργανικής θέσεως προσω-
πικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και 
σύσταση μίας (1) κενής οργανικής θέσης εκπαιδευτικής 
κατηγορίας ΤΕ,

ιιι)κατάργηση μίας (1) κενής οργανικής θέσεως προσω-
πικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 
σύσταση μίας (1) κενής οργανικής θέσης εκπαιδευτικής 
κατηγορίας ΤΕ.

Β) Ανακατανομή θέσεων μεταξύ οργανικών μονάδων 
της ΕΑΔ

Την ανακατανομή δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με έμμι-
σθη εντολή, από τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και 
Λογοδοσίας και το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προ-
σωπικών Δεδομένων στο Γραφείο Διοικητή της Αρχής.

Η ανακατανομή στις οργανικές μονάδες της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας αποτυπώνεται στον πίνακα που ακο-
λουθεί:

ΚΑΤΗΓ.

ΣΥ-

ΝΟΛΟ 

ΟΡΓΑΝ. 

ΘΕΣΕ-

ΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙ-

ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

KAI ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/

ΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙ-

ΟΤΗΤΑΣ KAI 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

KAI ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙ-

ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

KAI ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ-

ΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥ-

ΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

KAI ΕΡΕΥ-

ΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙ-

ΚΩΝ ΔΕΔΟ-

ΜΕΝΩΝ

ΓΡΑ-

ΦΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗ-

ΤΗ

ΕΕΠ 4 1 1 1 1

ΠΕ 402 291 51 7 36 14 2 1

ΤΕ 52 29 5 3 11 3 1

ΔΕ 39 39

ΥΕ 4 4

ΔΙΚΗ-

ΓΟΡOI 

ΕΜΜΙΣ-

ΘΗ

ΕΝΤΟΛΗ

2

2

ΣΥΝΟΛΟ 503 321 57 11 90 18 3 1 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ
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    Αριθμ. 155319 (4)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ 

του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με την επωνυ-

μία «Πνευματικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο Σταφι-

δόκαμπου».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-

τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και κυρίως το άρθρο 
103 αυτού.

2. Τα άρθρα 239-241 και 244 του ν. 3463/2006 «Κύρω-
ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

3. Το π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
(Α΄ 232).

4. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), καθώς και το άρθρο 28Α του 
ιδίου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 
4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

5. Το άρθρο 177 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελ-
λάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

6. Την υπ’ αρ. 140634/29.06.2017 απόφαση του Συντο-
νιστή ΑΔΠΔΕ και Ι «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας καθώς και στους 
προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Β΄ 2208).

7. Τη συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου με την 
επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ-
ΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ»  (Β΄ 127, 1992), καθώς και τις τροποποι-
ήσεις αυτής (Β΄ 6, 1993), (Β΄ 275, 2000) και (Β΄ 877, 2008).

8. Την υπ΄ αρ. 36281/2011 απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Β΄ 1765) περί διατήρησης ως αυτοτελούς 
(και μη συγχωνευόμενου) του ανωτέρω ΝΠΔΔ του Δή-
μου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

9. Την υπ’ αρ. 184/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ανδραβίδας - Κυλλήνης περί τροποποίησης της 
Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΚΑΛ-
ΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ» του Δήμου, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 149939/13656/21.01.2015 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΠΔΕ και Ι
(Β΄ 446/2015).

10. Την υπ’ αρ. 177/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ανδραβίδας - Κυλλήνης περί τροποποίησης της 
Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΚΑΛ-
ΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ» του Δήμου, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 181090/21.08.2017 από-
φαση του Συντονιστή της ΑΔΠΔΕ και Ι (Β΄ 3170, 2017).

11. Την υπ’  αρ. 63/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου, σχετικά με την τροποποίηση της 
Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΝΕΥ-
ΜΑΤΙΚΟ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ».

12. Την υπό στοιχεία ΔΥ/01.09.2020 βεβαίωση της Οι-
κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλή-
νης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 63/2020 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, 
σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ-
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ», ως εξής:

«3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλ-

λήνης προς το Νομικό πρόσωπο ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ...».

Κατά τα λοιπά ισχύει η συστατική πράξη του Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΚΑΛΛΙΤΕ-
ΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ» (Β΄ 127, 1992).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

(5)

 Ανάκληση της υπό στοιχεία 119361/4786/

Π04/5/00176/Ε/ν. 3299/2004/20-12-2010 απόφα-

σης Γενικού Γραμματέα Δυτικής Μακεδονίας, για 

την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επι-

χείρησης ΚΥΡΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ στις διατάξεις του 

ν. 3299/2004 (Β΄ 2160) όπως ισχύει.    

 Με την υπ’ αρ.  131080/22-09-2020 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ανακλήθηκε, κατόπιν 
αιτήματος του φορέα, η  υπό στοιχεία οικ. 119361/4786/
Π04/5/00176/Ε/ν. 3299/2004/20-12-2010 απόφαση Γε-
νικού Γραμματέα Δυτικής Μακεδονίας, για την υπαγω-
γή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΚΥΡΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυ-
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή-
γησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό γεωργικής 
επιχείρησης βιολογικής γεωργίας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 016.1) 
στο Τ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου 
του Νομού Φλώρινας, συνολικού επιλέξιμου και ενι-
σχυόμενου κόστους εκατόν ενενήντα εννιά χιλιάδων 
εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτών (199.071,20€). 
Η εταιρεία δεν έχει λάβει επιχορήγηση και δεν έχει προ-
βεί σε σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης. Δεν απαι-
τείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
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Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του 
ν. 4399/2016 (Α΄ 117) και την παρ. 7 του άρθρου 85 του 
ιδίου νόμου.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 36769 (6)
Άρση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Βυ-

ζαντινής Μουσικής στην Ιερά Μητρόπολη Φθι-

ώτιδος.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο 28 της παρ. 4 του άρθρου 94 και την παρ. 

1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (Α΄ 87).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/32003/19.6.1998, 
Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Βυζαντι-
νής Μουσικής στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας (Β΄ 719).

3. Την υπ’ αρ. 29310/31.7.2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Λαμιέων για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας ΩΔΕΙΟΥ της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ».

4. Την υπ΄ αρ. 35836/14-9-2020 αίτηση του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος Συμεών, με θέμα: «Άρση 
Αδείας Σχολής Βυζαντινής Μουσικής», σύμφωνα με την 
οποία από το τρέχον σχολικό έτος 2020-21 στην Ιερά 
Μητρόπολη Φθιώτιδος και στον χώρο του Πνευματικού-
Διοικητικού της Κέντρου στην οδό Αγράφων και Μεγ. 
Αλεξάνδρου στη Λαμία, θα λειτουργεί Ωδείο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, με την επωνυμία «Γερμανός 
ο Μελωδός».

5. Τη «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΩΔΕΙ-
ΟΥ της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο 
ΜΕΛΩΔΟΣ» (Β΄ 3781/2020), αποφασίζουμε:

1. Αίρουμε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, 
εφ΄όσον από το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 στην 
Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος και στον χώρο του Πνευ-
ματικού-Διοικητικού της Κέντρου στην οδό Αγράφων 
και Μεγ. Αλεξάνδρου στη Λαμία, θα λειτουργεί ΩΔΕΙΟ 
της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, με την επωνυμία 
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ».

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 21 Σεπτεμβρίου 2020

 Ο Δήμαρχος

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

    Αριθμ. ΔΦ 15/14539 (7)
Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών, του Τμήματος Μηχανικών Πλη-

ροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της 

Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος, με τίτλο "Εφαρμοσμένα Ηλεκτρο-

νικά Συστήματα”(Applied Electronic Systems). 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70) και ιδίως το άρθρο 3.

2. Τα άρθρα 30 - 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Την παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/ 2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
γ΄, του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), την παρ. 8, 
του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και την παρ. 2, 
του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189).

5. Την παρ. 2, του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, σύμ-
φωνα με την οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθή-
σουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα 
με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 
και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανί-
δρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία 
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προ-
ηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης 
του άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018. β) Κατ΄ 
εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και 
οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη 
δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώ-
νουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».

6. Την υπ΄ αρ. 216772/21/08.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

7. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
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«Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

8. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/4858/27-08-2019 απόφα-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε, επανίδρυ-
σης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο, Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα (Applied 
Electronic Systems), του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής 
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (Β΄ 3472).

9. Το υπ’ αρ. 13/01-07-2020 πρακτικό (θέμα 3ο) της 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανι-
κών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της 
Σχολής Μηχανικών, το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 
9825/01-07-2020 διαβιβαστικό.

10. Την υπ’ αρ. 3/15-07-2020 (θέμα 1ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.

11. Την υπ’ αρ. 21/16-07-2020 (θέμα 13) απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής, του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών, με 
τίτλο "Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα" (Applied 
Electronic Systems) ως προς τα άρθρα 7 και 8, ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024-2025.

Άρθρο 8
Τέλη Φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανά φοιτητή ανέρχονται σε 400,00 ευρώ.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής: 
Έσοδα: 400€ Χ15 φοιτητές1= 6.000 €
Κρατήσεις: 10% υπέρ ΕΛΚΕ +20% υπέρ λειτουργικών 

εξόδων ΔΙΠΑΕ= 1800 €
Υπόλοιπο εσόδων: 4200 €
Λειτουργικά έξοδα Π.Μ.Σ.
Γραμματειακή υποστήριξη: 3000 €
Λοιπές δαπάνες: 1200 €
Σύνολο: 4200 €
Στις λοιπές δαπάνες περιλαμβάνονται: δαπάνες δημο-

σιότητας, προβολής και προώθησης, δαπάνες διοργάνω-
σης εκδηλώσεων και δεξιώσεων, αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, 
εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς, λάμπες βιντεοπροβολέων, 
κ.λπ.), γραφικής ύλης και αναλώσιμων, εκτυπώσεις".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

    Αριθμ. Α/10433 (8)
Ανακατανομή καθιέρωσης αποζημίωσης και 

κατανομής ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και 

εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο λοιπό, μόνι-

μο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προ-

σωπικό του φορέα Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για 

το έτος 2020.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και 

γενικές διατάξεις» (Α΄ 204).
2. Τον ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού και 

ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 247).

3. Τον ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση Εθνικού Συστή-
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).

4. Τον ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός 
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 197).

5. Τον ν. 3329/2005 «Περιφερειακή συγκρότηση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α΄ 81).

6. Τον ν. 3527/2007 «Κυρώσεις συμβάσεων υπέρ νο-
μικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 25).

7. Τον ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευό-
μενων από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 134).

8. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχεί-
ρισης και εποπτείας δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις( ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) (Α΄ 143).

9. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

10. Τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38).

11. Το άρθρο 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
12. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 89370/19-12-2019 

υπουργική απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του 
Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» 
(ΑΔΑ: ΩΤ6Φ465ΦΥΟ-6ΞΜ).

13. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 90623/23-12-2019 
απόφαση του Υφυπουργού Υγείας περί Εφημεριών Χη-
μικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμα-
κοποιών-Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 
Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων 
των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

14. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 90622/23-12-2019 
απόφαση του Υφυπουργού Υγείας περί καθιέρωσης 
με αμοιβή υπερωριακής , νυχτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των 
Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
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15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Νοσοκομείων επο-
πτείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης.

16. Την υπ’ αρ. 4958/06-02-2020 απόφαση της 4ης Υ.Πε 
Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Καθιέρωση ανά Νο-
σοκομείο της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης ωρών, 
ποσών, και αριθμού προσωπικού για Εφημερίες Ιατρικού 
Προσωπικού - Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και 
για Υπερωρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσω-
πικού, έτους 2020 με ΑΔΑ: 6ΜΘ2ΟΡ1Ο-Π1Υ».

17. Το υπό στοιχεία Γ/1/1929/17-02-2020 έγγραφο του 
Γ.Ν. Κιλκίς προς το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα: «Έγκρι-
ση κατανομής καθιέρωσης αποζημίωσης και κατανομής 
ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας στο λοιπό μόνιμο προσωπικό και στο προσω-
πικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του φορέα 
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για το έτος 2020».

18. Το υπ΄ αρ. 8573/03-03-2020 έγγραφο της 4ης Υ.Πε 
Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Εκκρεμότητες λόγω 
έλλειψης Διοικητικού Συμβουλίου» στο οποίο γίνεται 
αναφορά της δυνατότητας παροχής εγκρίσεων τόσο σε 
θέματα προμηθειών όσο και σε θέματα οικονομικής ή 
διοικητικής φύσεως από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, 
λόγω έλλειψης Διοικητικών Συμβουλίων, με γνώμονα την 
εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων του Νοσοκομεί-
ου με την προϋπόθεση της επικαιροποίησης των αποφά-
σεων αυτών από το νεοσυσταθέν Διοικητικό Συμβούλιο.

19. Το γεγονός ότι έως και σήμερα δεν έχει συσταθεί το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Φορέα Γ.Ν. Κιλκίς και ότι 
έχουν εκδοθεί τα υπ΄ αρ. 107 και 108/11-03-2020 Γραμ-
μάτια Είσπραξης τα οποία αφορούν στην κατάθεση της 
επιχορήγησης για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών 
Α΄ 3μήνου 2020 και επιχορήγησης για δαπάνες αποζη-
μίωσης υπερωριακής εργασίας και αμοιβή νυχτερινών 
εξαιρέσιμων Α΄ 3μήνου 2020 αντίστοιχα.

20. Την υπό στοιχεία  Α/3216/11-03-2020 απόφαση 
Διοικητή με θέμα: ««Έγκριση κατανομής καθιέρωσης 
αποζημίωσης και κατανομής ωρών υπερωριακής, νυχτε-
ρινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο λοιπό μό-
νιμο προσωπικό και στο προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του φορέα Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς 
για το έτος 2020» η οποία έλαβε ΑΔΑ: 60ΛΔ4690Β2-ΙΨΧ.

21. Την υπό στοιχεία Α/3267/12-3-2020 απόφαση του 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς « Καθιέρωση 
αποζημίωσης και κατανομής ωρών υπερωριακής, νυ-
χτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο λοιπό, 
μόνιμο και με σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου προ-
σωπικό του φορέα Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για το έτος 
2020» (Β΄ 1316).

22. Την υπ’ αρ. 33043/10-08-2020 απόφαση της 4ης 
Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Τροποποίηση της 
υπ΄ αρ. 4958/06-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΘ2ΟΡ1Ο-Π1Υ) από-
φασης του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θρά-
κης «Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υ.Πε Μακεδο-
νίας και Θράκης ωρών, ποσών, και αριθμού προσωπικού 
για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού 
Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες - Νυχτερινά -
Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού, έτους 2020», η οποία 
έλαβε ΑΔΑ: ΩΚΥΤΟΡ1Ο-73Ζ».

23. Το απόσπασμα του 1ου θέματος της υπ’ αρ. 
14ης/19-08-2020 αποφάσεως της Συνεδριάσεως του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς με θέμα: «Έγκριση 
ανακατανομής καθιέρωσης αποζημίωσης και κατανομής 
ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας στο λοιπό μόνιμο προσωπικό και στο προσω-
πικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του φορέα 
Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για το έτος 2020», το οποίο 
έλαβε ΑΔΑ: ΨΛΓ24690Β2-8Φ6.

Εγκρίνεται: α) η ανακατανομή καθιέρωσης απογευμα-
τινής υπερωριακής απασχόλησης, υπερωριακής απα-
σχόλησης κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές-
Αργίες κι εξαιρέσιμες καθώς και νυκτερινής εργασίμων 
ημερών και ημερήσιας ή νυκτερινής που παρέχονται 
τις Κυριακές - Αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες προς συ-
μπλήρωση υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας του 
λοιπού, μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Γ. Ν. Κιλκίς για το 
έτος 2020 σε σύνολο (498) τετρακοσίων ενενήντα οκτώ 
υπαλλήλων και (158.364) εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ωρών , στον (ΚΑΕ 0261) 
118.000,00€ και στον (ΚΑΕ 0263) 407.000,00 €, όπως 
αυτά καταγράφονται στον κάτωθι πίνακα,

β) Η δυνατότητα μεταφοράς πίστωσης από τον έναν 
ΚΑΕ στον άλλο, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της 
υπηρεσίας .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕ-

ΤΟΥΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ Ν ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2020 (ΚΑΕ 0261)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ- ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. 

ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΚΑΕ 0263)

ΝΟΣ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 353

158.364 118.000,00 € 407.000,00 €

ΒΟΗΘ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30

ΔΙΟΙΚ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 45

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 45

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 25

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 21 Αυγούστου 2020

Ο Αναπληρωτής Διοικητής  

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 
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*02043180210200008*

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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