
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 70799/
26-10-2016 (ΦΕΚ Β’/3525/1-11-2016) κοινής από-
φασης «Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπό-
μενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων».

2 Κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος δοτών σπέρ-
ματος και δοτριών ωαρίων.

3 2η Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή των 
Σχολικών μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Λεβαδέων».

4 Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρίας «ΠΑΤ-
ΣΑΛΟΥ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.» με δ.τ. «PATSALOS MOTORS», 
οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποί-
ηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.

5 Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «ΜΥΛΟΙ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», οριστικο-
ποίηση του κόστους αυτής και έναρξη της παρα-
γωγικής λειτουργίας.

6 Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
Μουσικής Σχολής με την επωνυμία «ΑΚΤΑΙΑ».

7 Κατανομή - μεταφορά κενών θέσεων καθηγητών 
στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας.

8 Καθιέρωση αποζημίωσης και ανακατανομής 
ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας στο λοιπό προσωπικό του φο-
ρέα Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για το έτος 2017.

9 Ορισμός γραμματέα για την τήρηση των Πρα-
κτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» Δ. Ιωαννιτών και καθιέρωση υπε-
ρωριακής εργασίας για το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 63180/3167 (1)
   Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 70799/

26-10-2016 (ΦΕΚ Β’/3525/1-11-2016) κοινής από-

φασης «Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρε-

πόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδο-

μών, Μεταφορών και Δικτύων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρα-

γράφου Δ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 "Δαπάνες 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας" (ΦΕΚ 
94/τ.Α’/14.08.2015).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 "Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23.09.2015).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 "Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων" (ΦΕΚ 
176/τ.Α’/29.08.2014).

4. Το π.δ. 116/2014 περί «Οργανισμού του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α’/
03-09-2014.)

5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Μετονομασία του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 
208/τ.Α’/04-11-2016).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
210/τ.Α’/05-11-2016).

7. Την αρθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’/2168).

8. Την υπ' αριθ. Υ197/17-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (ΦΕΚ 3722/Β’/17-11-2016), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α’/22.04.2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
ύψους 35.000,00 € σε βάρος του ετήσιου Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων.

10. Τις έκτακτες ανάγκες μετακίνησης προσωπικού 
της Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κατα-
στροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) για κάλυψη αναγκών αποκατάστα-
σης ζημιών που προκλήθηκαν στους Δήμους Λέσβου και 
Κω και τις Δημοτικές Ενότητες αυτών από τους σεισμούς 
της 12-6-2017 και 21-7-2017 αντίστοιχα.

11. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 531/21-7-2017 Εισήγηση Δη-
μοσιονομικών Επιπτώσεων του Αναπληρωτή Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:

Οι περιπτώσεις 5 και 7 της παραγράφου Γ της υπ' αριθμ. 
πρωτ. οικ. 70799/26-10-2016 (ΦΕΚ Β’/3525/1-11-2016) 
Κοινής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρε-
πόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, οι 
οποίοι ορίζονται ως Βοηθοί επιβλέποντες μηχανικοί στα 
έργα των υπηρεσιών τους, συνολικά μέχρι τριάντα (30) 
ημέρες το χρόνο, εκτός των υπαλλήλων του ιδίου κλάδου 
και κατηγορίας που υπηρετούν στην Δ/νση Αποκατάστα-
σης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) και 
μετακινούνται σε πληγείσες περιοχές (σεισμόπληκτες, 
πλημμυρόπληκτες και πυρόπληκτες) σε όλη τη χώρα 
συνολικά μέχρι πενήντα (50) ημέρες το χρόνο.».

«7. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Οδηγών και 
ΔΕ Εργοδηγών, ημέρες εκτός έδρας συνολικά μέχρι δέκα 
πέντε (15) το χρόνο, εκτός των υπαλλήλων του ιδίου κλά-
δου και κατηγορίας που υπηρετούν:

α) στην Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων 
Έργων ( Κ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους οι ημέρες εκτός έδρας 
ορίζονται συνολικά μέχρι τριάντα (30) το χρόνο.

β) στην Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) για τους οποίους οι ημέρες 
εκτός έδρας ορίζονται συνολικά μέχρι πενήντα (50) το 
χρόνο.

Ομοίως, για μέχρι 5 (πέντε) διοικητικούς υπαλλήλους 
κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της Δ/νσης Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), εφό-
σον υπάρχει συμβάν σε πληγείσα περιοχή από φυσικές 
καταστροφές, οι ημέρες εκτός έδρας ορίζονται συνολικά 
μέχρι είκοσι (20) το χρόνο».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 70799/
26-10-2016 (ΦΕΚ Β’/3525/ 1-11-2016) κοινή απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών
και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αριθμ. 649 (2)
    Κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος δοτών σπέρ-

ματος και δοτριών ωαρίων.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 παρ. 9 του ν. 3305/2005
2. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του ν. 3305/2005 σύμφωνα 

με το οποίο η Αρχή ΙΥΑ εκδίδει κανονιστικές Αποφάσεις 
για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών 
θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Ο έλεγχος των δοτών σπέρματος και δοτριών ωαρίων 
θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο αυτοσωματικά γο-
νίδια υπολειπόμενου τρόπου κληρονομικότητας αλλά 
και κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Συγκεκριμένα:
Για τις δότριες και δότες ελληνικής καταγωγής απαιτεί-

ται έλεγχος για φορεία α, β και δβ μεσογειακής αναιμίας, 
κυστικής ίνωσης και κλασικός κυτταρογενετικός έλεγχος. 
Για δότριες θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και για Fragile Χ.

Εφόσον πρόκειται για δότριες/δότες με καταγωγή από 
άλλη χώρα ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα 
μονογονιδιακά νοσήματα τα οποία υπάρχουν σε μεγάλη 
συχνότητα στον συγκεκριμένο πληθυσμό.

Επίσης, ο έλεγχος πρέπει να επεκτείνεται και στα γενε-
τικά νοσήματα τα οποία αναφέρονται στο οικογενειακό 
ιστορικό της δότριας ή του δότη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος 

ΑΡΙΣΤ. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 4996/134661 (3)
    2η Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή των 

Σχολικών μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Λεβαδέων».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 102 
και 103 αυτού.

β. Των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Α’) 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
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γ. Του άρθρου 16 (παρ. 2) του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α’/26-4-2013) Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της 
από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και 
του Υπουργείου Επικρατείας», σύμφωνα με τις οποίες, 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τροποποίηση των δημοτικών νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου... εγκρίνονται με πράξη 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (και 
πλέον Συντονιστή) , η οποία δημοσιεύεται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

δ. Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες οδηγίες» (ΦΕΚ Α’/47).

ε. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’/21), με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α στο 
ν. 4325/2015, όπως ισχύει.

στ. Της αριθ. 1ΣΑΔ/2015 απόφαση - Προκήρυξη του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων.

ζ. Της αριθ. 13917/25 -2 -2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250 
τ. ΥΟΔΔ).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98/Α’) «Κώδικας 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση - Κυβερνητικά Όργανα», 
σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κα-
νονιστικές διοικητικές πράξεις.

3. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α’) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

4. Την αριθ. οικ. 6983/85785/1-6- 2017 (ΦΕΚ 2002/Β’) 
απόφαση παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξε-
ων και εγγράφων «Με Εντολή Συντονιστή» του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊστα-
μένη Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και 
στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως και 
ιδίως των άρθρων 1 παρ. 5 και 8 παρ.Γ. 13,όπως ισχύει.

5. Την αριθ.11/οικ. 4569/27-1-2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης περί θεμάτων συγχωνεύσεων και 
προσωπικού νομικών δημοσίου δικαίου και επιχειρή-
σεων των Δήμων.

6. Την αριθ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης περί καθορισμού λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση θεμάτων αυτών.

7. Την αριθ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Λεβαδέων, περί «Συγχώνευσης των 
υφισταμένων Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτρο-
πών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε νέο Πρόσω-
πο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Λεβαδέων με την επω-

νυμία: «Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων», 
η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την 
αριθ. 372/28-3-2011 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύ-
θηκε, με μέριμνα του Δήμου στο ΦΕΚ 920/τ.Β’/23-5-2011, 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 324/2015 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την αριθ. 
1816/184777/17-8-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2349/τ.Β’/2-11-2015.

8. Την αριθ. 89686/Δ2/29-5-2017 (ΦΕΚ 2057/τ.Β’/
15-6-2017) απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων - Οικονομικών, περί ίδρυσης Μου-
σικών Γυμνασίων.

9. Το αριθ. 20369/22-8-2017 έγγραφο του Δήμου Λε-
βαδέων, με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία η αριθ. 
284/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 
οποία το συλλογικό όργανο αποφασίζει την τροποποί-
ηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων» και την 
ένταξη σε αυτό, της Σχολικής Μονάδας «Μουσικό Γυμνά-
σιο Λιβαδειάς», η οποία ιδρύθηκε με την αριθ. 89686/
Δ2/29 -5- 2017 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων - Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 284/2017 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων, και την τροποποίηση 
του άρθρου Α της αριθ. 70/2011 συστατικής πράξης του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή των Σχολι-
κών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Λεβαδέων», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 920/
τ.Β’/23-5-2011, όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με-
ταγενέστερα (ΦΕΚ 2349/τ.Β’/2-11-2015), και την ένταξη 
στο ΝΠΔΔ της Σχολικής Μονάδας «Μουσικό Γυμνάσιο 
Λιβαδειάς», με έδρα τον Άγιο Γεώργιο, της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, η οποία (Σχολική Μονά-
δα) ιδρύθηκε με την αριθ. 89686/Δ2/29-5-2017 απόφαση 
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - 
Οικονομικών, περί ίδρυσης Μουσικών Γυμνασίων, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2057/τ.Β/15-6-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 70/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων (ΦΕΚ 
920/τ.Β’/23-5-2011),όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
1816/184777/17-8-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2349/τ.Β’/2-11-2015.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Λεβαδέων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, 
ως ακολούθως:

-δαπάνη περίπου χιλίων οκτακοσίων πενήντα ευρώ 
(€1.850,00), για την περίοδο από 1-9-2017 έως 31-12-2017,
 η οποία θα καλυφθεί από την επιχορήγηση που θα λαμ-
βάνει το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων από 
τους ΚΑΠ που επιχορηγείται ο Δήμος Λεβαδέων για την 
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κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εγγράφεται στον προ-
ϋπολογισμό του έτους 2017 (ΚΑΕ 00/6711.001).

- δαπάνη ετήσια περίπου τεσσάρων χιλιάδων διακοσί-
ων ευρώ (€ 4.200,00), για κάθε ένα από τα επόμενα οικο-
νομικά έτη, η οποία θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή 
και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ του Δήμου 
Λεβαδέων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΑΕ 
00/6711.001).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 7 Σεπτεμβρίου 2017 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

Ι

(4)
    Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρίας 

«ΠΑΤΣΑΛΟΥ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.» με δ.τ. «PATSALOS 

MOTORS», οριστικοποίηση του κόστους αυτής 

και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει-

τουργίας της μονάδας που προήλθε από την 

επένδυση αυτή.

  Με την απόφαση ΔΙΑΠ/242722/1247/Π09/5/197/
ν. 3299/2004/06-07-2017 του Αντιπεριφερειάρχη Περι-
φερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ολοκληρώθηκε η επένδυση 
που έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004 και πιστοποιήθηκε η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που 
προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρίας «ΠΑΤΣΑ-
ΛΟΥ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.» με δ.τ. «PATSALOS MOTORS», στη θέση 
Νησί - Παλαιά Σφαγεία Ναυπάκτου του Νομού Αιτωλοα-
καρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι-
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 1.240.625,00 ευρώ.

- Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των 
310.156,25 € που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού 
ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού 1.240.625,00 
ευρώ.

- Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
681.845,44 €, που αποτελεί ποσοστό 54,96% του συνο-
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 1.240.625,00 ευρώ.

- Το ύψος του τραπεζικού δανείου, ορίστηκε στο ποσό 
των 248.623,31 €, που αποτελεί ποσοστό 20,04 % του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν-
δυσης ποσού 1.240.625,00 ευρώ.

- Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ-
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ-
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 19/9/2016.

- Απαιτείται η επιστροφή μέρους της επιχορήγησης 
που έχει λάβει ο επενδυτής ως προκαταβολή και συ-
γκεκριμένα ποσού 2.308,31 € , ως αχρεωστήτως κατα-
βληθέν, στον υφιστάμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος 
ειδικό λογαριασμό «Αδιάθετα Υπόλοιπα (020) Φυσικών 
Προσώπων Παρελθόντων Ετών» 23/310020000002003 
με αναγραφή του σχετικού έργου Π.Δ.Ε. 2017ΣΕ024 της 
ΣΑΕ 024 και κατόπιν να προσκομισθεί στην Υπηρεσία 
το σχετικό extrait.

- Για την επιστροφή της υπ' αριθμ. 2850546227/
21-6-2013 εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας Πειραι-
ώς Α.Ε. ποσού 376.284,43 € απαιτείται η εκπλήρωση 
της ανωτέρω παραγράφου.

- Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Περι-
φερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρ-
θρα 27 και 85 παρ. 7 του ν. 4399/2016 και την υπ' αριθμ. 
210814/1278/11-8-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμο-
δοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 και καθο-
ρισμός της διαδικασίας λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2781/Β’/ 
5-9-2016).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ι

(5)
    Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «ΜΥ-

ΛΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», οριστι-

κοποίηση του κόστους αυτής και έναρξη της πα-

ραγωγικής λειτουργίας.

  Με την απόφαση 146883/1433/ΠΟ4/5/00203/
Ε/ν.  3299/04/7-9-2017 του Περιφερειάρχη Δυτι-
κής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη την αριθμ. 
33212/396/28-2-2017 έκθεση ελέγχου του Π.Ο.Ε., 
τον ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α’/23-12-2004, τον 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010), τον ν. 3908/2011 
(ΦΕΚ 8/Α’/1-2-2011), τον ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α’/
22-6-2016), το π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α’/14-4-2011) και ειδικό-
τερα την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 
9 και την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 4013/2011 
(ΦΕΚ 204/Β’/15-9-2011), ολοκληρώθηκε η επένδυση της 
επιχείρησης «ΜΥΛΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό αλευροβιο-
μηχανίας, στο 1ο χλμ. Γρεβενών- Ιωαννίνων του Δήμου 
Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα 
οκτώ χιλιάδων εκατό ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι 
λεπτών (1.788.196,46 €) και το ενισχυόμενο κόστος στο 
ποσό των ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα επτά 
χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα 
λεπτών (1.787.332,70 €).
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Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα 
εννιά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (804.299,72 €) 
που αποτελεί ποσοστό 45% του ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των εννιακοσίων 
ογδόντα τριών χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα 
οκτώ λεπτών (983.032,98 €), που αποτελεί ποσοστό 55% 
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου.
Δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, όπως προ-

βλέπεται στην απόφαση υπαγωγής, όπως ισχύει.
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της μονάδας. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
ορίζεται η 7-7-2017.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω-
μοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 16 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α’/1-2-2011) και την 
παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του 
π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α’/14-4-2011).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού πεντακοσίων εβδο-
μήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννιά 
ευρώ και ογδόντα λεπτών (574.499,80 €), το οποίο θα 
καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 
του ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α’/22-6-2016), ως εξής: ποσό 
εκατό δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα 
εννιά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #114.899,96# €, που 
αποτελεί το 1/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγη-
σης, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Το 
υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης θα καταβληθεί σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του ν. 4399/2016 
(ΦΕΚ 117/Α’/22-6-2016), όπως ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 332/2017 (6)
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 

Μουσικής Σχολής με την επωνυμία «ΑΚΤΑΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

       Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ στοιχείο 28 

ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 94 του ν. 3852/2010.

β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
γ. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α’/1976).

δ. Τις διατάξεις του β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α’/1966).

ε. Το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

στ. Την αρ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ-
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β’/2004).

ζ. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/42703 απόφαση 
του ΥΠ.ΠΟ (ΦΕΚ 1864/Β’/1999), με την οποία χορηγήθη-
κε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής 
στην Χιντιάδου Αναστασία με την επωνυμία «ΑΚΤΑΙΑ» η 
οποία στεγάζεται σε κτίριο της οδού Γεωργίου Αφάρα 
αριθ. 58 στη Δραπετσώνα.

θ. Την υπ' αριθ. 397/4-1-2017 αίτηση της Χιντιάδου 
Αναστασίας με τα συνημμένα δικαιολογητικά για τη με-
ταβίβαση της άδειας λειτουργίας της Μουσικής Σχολής.

ι. Το υπ' αριθ. 323596/7749/3177/1797 έγγραφο του 
Υπουργείου Πολιτισμού.

κ. Την υπ' αριθ. 287/2017/25-7-2017 απόφαση Δη-
μάρχου Κερατσινίου Δραπετσώνας (ΦΕΚ 2779/Β’/2017), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της άδειας ιδρύσεως και 
λειτουργίας της Μουσικής Σχολής «ΑΚΤΑΙΑ» η οποία 
στεγάζεται σε κτίριο της οδού Γεωργίου Αφάρα αριθ. 
58 στη Δραπετσώνα από την Χιντιάδου Αναστασία του 
Γεωργίου στον Καββαδία Ευάγγελο του Παναγιώτη.

Η υπ' αριθ. 287/2017/25-7-2017 απόφαση Δημάρχου 
Κερατσινίου Δραπετσώνας (ΦΕΚ 2779/Β’/2017), από τη 
δημοσίευση της παρούσης παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κερατσίνι, 6 Σεπτεμβρίου 2017

  Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 61 (7)
    Κατανομή - μεταφορά κενών θέσεων καθηγητών 

στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-

δονίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Φ.Ε.Κ. 83/2003/τ.Α’) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Την υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 134881α/Β1/

23-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 1975/2003/τ.Β’) «Μεταφορά Τμημά-
των του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

3. Το π.δ. 72/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/2013/τ.Α’) «Μετονομασία 
Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρό-
τηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας».

4. Την Προεδρική Πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας αριθμ. 2691/05-03-2015 (Φ.Ε.Κ. 152/2015/
τ.ΥΟΔΔ) διορισμού Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας.
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5. Τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 14 του 
ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/2000/τ.Α’) «Εκπαίδευση των ατό-
μων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» 
με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 
76 μέχρι 80 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/2011/ τ.Α’) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/2011/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

7. Την αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 
(ΑΔΑ: 7Ξ354653ΠΣ-0Θ3) απόφαση της Αναπληρώτρι-
ας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.122.1/20/35021/
Ζ2/26-2-2006 (ΑΔΑ: 6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη δι-
δακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ - ΕΠ στα Πανεπιστήμια, 
ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση υπ' αριθμ. 19/
21-04-2016 «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδα-
κτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017».

9. Την υπ' αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 
(ΑΔΑ: 7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6) απόφαση της Αναπληρώτρι-
ας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προ-
σωπικού/μελών ΔΕΠ - ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την 
ΑΣΠΑΙΤΕ για το έτος 2018».

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση υπ' αριθμ. 32/29-
03-2017 «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτι-
κού προσωπικού/μελών ΔΕΠ - ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ 
και την ΑΣΠΑΙΤΕ για το έτος 2018».

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
Πρυτανικής Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την κατανομή - μεταφορά 16 κενών οργανικών θέσε-
ων καθηγητών, που κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας με τις υπ' αριθμ. Φ.122.1/20/35021/
Ζ2/26-02-2016 και Φ.122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 
Αποφάσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, στα Τμήματα του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον παρα-
κάτω πίνακα:

Τμήμα
Αριθμός κενών 

οργανικών 
θέσεων

Τμήμα Μηχανικών 
Περιβάλλοντος 5

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών 2

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 2

Τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών 4

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 2

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 1

Σύνολο 16

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ANTΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Α/7004 (8)

    Καθιέρωση αποζημίωσης και ανακατανομής 

ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων 

ημερών εργασίας στο λοιπό προσωπικό του φο-

ρέα Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για το έτος 2017.

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Το νομοθετικό διάταγμα 496/Φ.Ε.Κ. 204/1974/ τεύχος 

Α’ «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και γενικές διατάξεις».
2. Τον νόμο 2362/Φ.Ε.Κ. 247/1995/τεύχος Α «Περί Δη-

μοσίου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις».

3. Το νόμο 3172/Φ.Ε.Κ. 197/06-08-2003/τεύχος Α’ «Ορ-
γάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

4. Το νόμο 3329/Φ.Ε.Κ. 81/04-04-2005/ τεύχος Α’ «Περι-
φερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

5. Το νόμο 3527/Φ.Ε.Κ. 25/09-02-2007/ τεύχος Α’ «Κυ-
ρώσεις συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ-
ομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης».

6. Το νόμο 4270/2014/Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014 τεύχος 
Α’ «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

7. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015/Φ.Ε.Κ. 176/16-12-2015
τεύχος Α’ «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

8. Την υπ' αριθ. Α2Β/Γ.Π. οικ. 34899/Φ.Ε.Κ. 221/17-04-2015/
Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης 
του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, με θέμα: 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδο-
νίας και Θράκης, Πλωμαρίτη Ευστράτιου».
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9. Την υπ' αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.92202/23-12-2016 Φ.Ε.Κ. 4265/30-12-2016/ τεύχος Β’ απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων 
ημερών εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου έτους 2017, 
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Νοσοκομείων εποπτείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης.

11. Την αριθ. 43067/30-12-2016 απόφαση της 4ης Υ.ΠΕ. "Κατανομή ανά Νοσοκομείο των ποσών που έχουν εγκρι-
θεί για την 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για Εφημερίες Ιατρικού προσωπικού - Επιστημονικού Προσωπικού- 
καθώς και για Υπερωρίες - Νυχτερινά-Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού από 01-01-2017 έως 31-12-2017" (ΑΔΑ: 
7Μ0ΑΟΡ1ΟΒ8Λ).

12. Την αριθ. Πρωτ. 32813/01-09-2017 απόφαση της 4ης Υ.ΠΕ. "Ανακατανομή ωρών και ποσών μεταξύ των Νο-
σοκομείων της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για Υπερωρίες-Νυχτερινά-Εξαιρέσιμα Μονίμου Προσωπικού και 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για το έτος 2017" (ΑΔΑ: ΩΨ180Ρ1Ο-ΙΓ5). 

13. Την ΑΔΑ ΩΡΨΑ4690Β2-Ι1Ν απόσπασμα του υπ' αριθμ. 2ου θέματος της 23ης/7-9-2017 απόφασης του Δ.Σ. 
του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με θέμα: «Έγκριση ανακατανομής καθιέρωσης αποζημίωσης και κατανομής ωρών 
υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο λοιπό μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του φορέα Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για το έτος 2017», εγκρίνεται:

α) η ανακατανομή καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, υπερωριακής απασχόλησης κατά τις 
νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές - Αργίες κι εξαιρέσιμες καθώς και νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερή-
σιας ή νυκτερινής που παρέχονται τις Κυριακές - Αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας του λοιπού μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
του Γ. Ν. Κιλκίς για το έτος 2017 σε σύνολο 306 υπαλλήλων και 148.000 ωρών , στον (ΚΑΕ 0261) 78.192,67 € και στον 
(ΚΑΕ 0263) 318.807,33 €, 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 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΟΣΟ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2017 (ΚΑΕ 0261)

ΠΟΣΟ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ - 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ 

ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2017 (ΚΑΕ 0263)

ΝΟΣ/ΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 202

148.000 78.192,67 € 318.807,33 €

ΒΟΗΘ/ΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 21

ΔΙΟΙΚ/ΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 40

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 25

ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 18

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κιλκίς, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Η Διοικήτρια

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 142/2017 (9)

     Ορισμός γραμματέα για την τήρηση των Πρα-

κτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» Δ. Ιωαννιτών και καθιέρωση υπε-

ρωριακής εργασίας για το έτος 2017.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο Ν. 7 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 

(176/Α’) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του 
υπάγονται οι υπάλληλοι των ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’/314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργα-
σία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του 
ν. 4354/2015, στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υπο-
χρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την ανάγκη για ορισμό γραμματέα του Δ.Σ. του 
Νομικού Προσώπου, για το έτος 2017 δεδομένης της 
έλλειψης αρκούντως διοικητικού προσωπικού του ΝΠΔΔ 
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών και των αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών του.

5. Την υπ' αριθμ. 1/30-1-2014 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την οποία, 
η υπάλληλος ΙΔΟΧ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δ. 
Ιωαννιτών, λόγω έλλειψης προσωπικού αντίστοιχης ει-
δικότητας και υπηρεσιακών αναγκών ορίστηκε η Τσού-
κη Στεφανία κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων, ως 
γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, για την τήρη-
ση των πρακτικών του.

6. Tην εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, αποφασίζει ομόφωνα:

Ορίζει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017, την υπάλληλο 
ΙΔΟΧ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δ. Ιωαννιτών, Τσούκη 
Στεφανία κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων και την 
πραγματοποίηση υπερωριακής καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του έτους 2017, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση απουσίας θα αναπληρώνεται από την 
υπάλληλο ΙΔΟΧ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δ.Ιωαν-
νιτών, Γόγολου Βασιλική-Μαρία κλάδου/ειδικότητας ΠΕ 
Νηπιαγωγών.

Τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται παράλληλα με τα 
καθήκοντα της κύριας θέσης της και πέραν του υπο-
χρεωτικού ωραρίου εργασίας της. Η αποζημίωση για τα 
πρόσθετα καθήκοντα της γραμματειακής υποστήριξης 
θα είναι ανάλογη με τις ώρες της πρόσθετης απασχό-
λησης της και μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 
Δήμου Ιωαννιτών», έτους 2017 και συγκεκριμένα τον 
ΚΑΕ. 106012 ποσού 500,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 30 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032531509170008*
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