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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

2

Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού
του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».

3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6926/ΔΠΑ/7/
00024/Α/13.11.2019 (Β΄ 4282) υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της εταιρείας «MOUNT ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MOUNT ATHOS
RESORT Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6996/ΔΠΑ/7/
00023/Α/14.11.2019 (Β΄ 4283) υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της εταιρείας «MOUNT ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MOUNT ATHOS
RESORT Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

5

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6999/ΔΠΑ/7/
00025/Α/14.11.2019 (Β΄ 4283) υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της εταιρείας «MOUNT ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MOUNT ATHOS
RESORT Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

6

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Μεταναστών» στο πληροφοριακό σύστημα
e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

7

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης έντεκα (11) υπαλλήλων που υπηρετούν
στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τμήμα Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αρ. Φύλλου 3938

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2α/79469/19
(1)
Τροποποίηση Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει συνδυαστικά με το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της από 25.9.2019
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης
του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας” (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 181) και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
42 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
2. Tο άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 37), όπως ισχύει.
3. Tο άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Tο π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32), όπως ισχύει.
5. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Tην υπ’ αρ. 50713/11.8.2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας
(Β΄ 3360).
7. Tην υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 3299).
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8. Tην υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123770/31.12.2012 «Οργανισμός του Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”» κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 3485), όπως ισχύει.
9. Την υπό στοιχεία Γ2γ/οικ.8451/1.2.2019 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων
Αιμοποιητικών Κυττάρων» υπουργική απόφαση (Β΄ 384).
10. Tην υπό στοιχεία Α3γ/οικ.18092/9.3.2017 «Όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)» υπουργική απόφαση (Β΄ 1005).
11. Την υπό στοιχεία Γ2γ/70018/19/22.2.2020 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος στην οργανική μονάδα έδρας του
Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου“» υπουργική απόφαση (Β΄ 328).
12. Την υπό στοιχεία Γ2γ/οικ.2286/15.1.2020 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων
του Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” (Για την οργανική μονάδα
της έδρας)» υπουργική απόφαση (Β΄ 326).
13. Tην υπ’ αρ. 47762/11.11.2019 εισήγηση της 3ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
14. Tο απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 28ης/
10.12.2018 (θέμα 9ο) συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
“Γ. Παπανικολάου”.
«
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15. Tην υπ’ αρ. 104 συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ.), κατά την
27.1.2020 (θέμα 4.11).
16. Tην υπό στοιχεία Β2α/ οικ. 15918/6.3.2020 (Ο.Ε.)
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
17. Tο γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του φορέα, αποφασίζουμε:
Στην υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123770/31.12.2012 «Οργανισμός του Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”» κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3485), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπό στοιχεία Α3α/οικ.60099/
4.8.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2751), Γ2α/
οικ.81580/1.11.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3884),
Γ2α/54131/18/4.2.2019 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 413) με διόρθωση σφάλματος στο Β΄ 837, Γ2α/οικ.
20389/14.3.2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1083),
επέρχεται η κάτωθι τροποποίηση:
Το στοιχείο 3 της περ. α) Α΄ Παθολογικός Τομέας της
παρ. 1 του άρθρου 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» αντικαθίσταται ως εξής:

3. Αιματολογικό - Μονάδα Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων για ενήλικες και Παιδιά, τηρουμένων
των ισχυουσών κάθε φορά διατάξεων
- Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας - Πειραματοζώων
- Μονάδα Τράπεζας Ομφαλοπλακουντικού Αίματος, τηρουμένων των ισχυουσών κάθε φορά
διατάξεων
- Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας
- Αιματολογίας
- Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων
- Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας και Κυτταρομετρίας ροής
- Εργαστήριο Κυτταρογενετικής
- Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας
- Εργαστήριο Συλλογής και επεξεργασίας αιμοποιητικών κυττάρων, τηρουμένων των ισχυουσών
κάθε φορά διατάξεων
- Εργαστήριο Κρυοβιολογίας.
».
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Υγείας

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/οικ. 54494
(2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού
του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει, σε συνδυασμό
με το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της από
25.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση
απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από
30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομι-
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κών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 181) και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 42 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
2. Το άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 37), όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύουν.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. 50713/11.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3360), όπως ισχύει.
9. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 3299).
10. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.122810/20.12.2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χίου ‘’Σκυλίτσειο’’» (Β΄ 3461), της ισχύει.
11. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ 20545/2.4.2020 εισήγηση
της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.
12. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 10ης/3.4.2020
(Ο.Ε.) και της υπ ’αρ. 12ης/17.3.2020 συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου
‘’Σκυλίτσειο’’.
13. Την υπ’ αρ. 109η/20.3.2020 (θέμα 12ο) συνεδρίαση
του ΚΕΣΥΠΕ.
14. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 23053/6.4.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασής της, και όσον αφορά την μετατροπή
της ειδικής μονάδας Εμφραγμάτων του Καρδιολογικού
Τμήματος σε αυτόνομη μονάδα Εμφραγμάτων, Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας, της και από τη
μετατροπή της αυτόνομης μονάδας Αιμοδυναμικού σε
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ειδική μονάδα της Μονάδας Εμφραγμάτων, Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας, δεν προκύπτει
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Φορέα, τόσο για το
τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα οικ. έτη.
16. Αναφορικά με τη μετατροπή της ειδικής μονάδας ΩΡΛ του Οφθαλμολογικού Τμήματος σε αυτόνομο
Ιατρικό τμήμα προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους
1.457,00 € περίπου που αφορά το επίδομα ευθύνης και
της εργοδοτικές εισφορές σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος των Α.Λ.Ε. της κατηγορίας 212 «Μεικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων»
και της κατηγορίας 219 «Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών» του Φ.ΕΦ 1015 - 9010000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας,
αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία Υ4α/οικ.122810/20.12.2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χίου ‘’Σκυλίτσειο’’» (Β΄ 3461), της έχει τροποποιηθεί
και ισχύει με την υπό στοιχεία Υ4α/11549/13/20.5.2013
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1289), υπό στοιχεία
Υ4α/οικ. 37241/29.4.2014 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 1145), Γ2α/οικ.81580/1.11.2017 (Β΄ 3884) και υπό
στοιχεία Γ2α/οικ. 90570/22.11.2018 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 5261), τροποποιείται και συμπληρώνεται
ως εξής:
Άρθρο 1
Στον Παθολογικό Τομέα της παρ. 1 του άρθρου 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», επέρχονται οι κάτωθι
αλλαγές:
α) η ειδική μονάδα Εμφραγμάτων του Καρδιολογικού
Τμήματος μετατρέπεται σε αυτόνομη Μονάδα Εμφραγμάτων, Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας,
β) η αυτόνομη μονάδα Αιμοδυναμικής μετατρέπεται σε
ειδική μονάδα της αυτόνομης Μονάδας Εμφραγμάτων,
Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας και
γ) η ειδική μονάδα Ωτορινολαρυγγολογίας του Οφθαλμολογικού Τμήματος μετατρέπεται σε αυτόνομο ιατρικό
τμήμα, ως εκ τούτου ο Παθολογικός και ο Χειρουργικός
Τομέας αναδιατυπώνονται ως εξής:
«α) Παθολογικός Τομέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Παθολογικό
2. Παιδιατρικό
3. Καρδιολογικό
4. Νευρολογικό
5. Πνευμονολογικό Φυματιολογικό
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Εξωνεφρικής Κάθαρσης
2. Ενδοσκοπήσεων
3. Εμφραγμάτων, Ηλεκτροφυσιο- Αιμοδυναμικής
λογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας
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Η ανωτέρω ειδική μονάδα Αιμοδυναμικής δεν είναι
αυτόνομη και λειτουργεί στο πλαίσιο της αυτόνομης
Μονάδας Εμφραγμάτων, Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιακής Ανεπάρκειας.
Β) Χειρουργικός Τομέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Χειρουργικό
2. Οφθαλμολογικό
3. Ορθοπεδικό
4. Ουρολογικό
5. Μαιευτικό - Γυναικολογικό
6. Ωτορινολαρυγγολογικό
7. Αναισθησιολογικό
ΜΟΝΑΔΕΣ
Μεταναισθητικής Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Μ.Α.Φ.)
».
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο
άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

(3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6926/ΔΠΑ/7/
00024/Α/13.11.2019 (Β΄ 4282) υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της εταιρείας «MOUNT ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MOUNT ATHOS
RESORT Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπό στοιχεία 4123/ΔΠΑ/7/00024/Α/3.9.2020
απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας και Θράκης)
τροποποιείται η υπό στοιχεία 6926/ΔΠΑ/7/00024/Α/
13.11.2019 (Β΄ 4282) απόφαση, για την υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επενδυτικού σχεδίου της
επιχείρησης «MOUNT ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT
Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που
αφορά στην «ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 110 ΚΛΙΝΩΝ», στον Δήμο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Δημοτική Ενότητα ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ
(ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ), Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, (Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ως προς

Τεύχος B’ 3938/15.09.2020

την τροποποίηση της επωνυμίας φορέα του επενδυτικού
σχεδίου από MOUNT ATHOS RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT Α.Ε.» σε MOUNT
ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT Α.Ε.».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ι

(4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6996/ΔΠΑ/7/
00023/Α/14.11.2019 (Β΄ 4283) υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της εταιρείας «MOUNT ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MOUNT ATHOS
RESORT Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπό στοιχεία 4122/ΔΠΑ/7/00023/Α/3.9.2020
απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας και Θράκης)
τροποποιείται η υπό στοιχεία 6996/ΔΠΑ/7/00023/Α/
14.11.2019 (Β΄ 4283) απόφαση, για την υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επενδυτικού σχεδίου της
επιχείρησης «MOUNT ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT
Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που
αφορά στην «ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5*
ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 150 ΚΛΙΝΩΝ», στον Δήμο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Δημοτική Ενότητα ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ
(ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ), Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, (Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ως προς
την τροποποίηση της επωνυμίας φορέα του επενδυτικού
σχεδίου από MOUNT ATHOS RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT Α.Ε.» σε MOUNT
ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT Α.Ε.».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ι

(5)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6999/ΔΠΑ/7/
00025/Α/14.11.2019 (Β΄ 4283) υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυσης της εταιρείας «MOUNT ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MOUNT ATHOS
RESORT Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπό στοιχεία 4124/ΔΠΑ/7/00025/Α/3.9.2020
απόφαση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουρ-
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γείου Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας και Θράκης) τροποποιείται η υπό στοιχεία 6999/ΔΠΑ/7/00025/Α/14.11.2019
(Β΄ 4283) απόφαση, για την υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 4399/2016 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«MOUNT ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT Α.Ε.» για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αφορά στην «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ *,
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 150 ΚΛΙΝΩΝ», στον Δήμο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Δημοτική Ενότητα ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ (ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ), Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,
(Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ως προς την
τροποποίηση της επωνυμίας φορέα του επενδυτικού
σχεδίου από MOUNT ATHOS RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT Α.Ε.» σε MOUNT
ATHOS RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «MOUNT ATHOS RESORT Α.Ε.».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ι

Αριθμ. 24408 ΕΞ 2020
(6)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία
Μεταναστών» στο πληροφοριακό σύστημα
e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134), όπως ισχύει.
2. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138), όπως ισχύει.
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
υπ’ αρ. 2016/680» (Α΄ 137).
5. Του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),
όπως ισχύει.
6. Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 101),
όπως ισχύει.
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7. Του άρθρου εικοστού ένατου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 121).
10. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 4).
11. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
12. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το
άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 96).
Β. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).
Δ. Το υπ’ αρ. 3335/29.5.2020 αίτημα στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ε. Το υπ’ αρ. 18503/3.7.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την
ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Μεταναστών» σε παραγωγική λειτουργία.
ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της
διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των
Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου
Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.
Ζ. Την υπό στοιχεία 20951 ΕΞ 2020/24.7.2020 (ΑΔΑ:
ΩΨΜΥ46ΜΤΛΠ-ΣΛ6) απόφαση έγκρισης του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΚΕΠ» του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η διαδικτυακή
υπηρεσία «Στοιχεία Μεταναστών» του πληροφοριακού
συστήματος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Μεταναστών»
του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τις κάτωθι μεθόδους:
- Λήψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης με βάση έναν
αριθμό διαβατηρίου
- Λήψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης με βάση το
ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης
- Λήψη βασικών στοιχείων ταυτοποίησης με βάση τον
αριθμό εντύπου.
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2. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αξιοποίηση των στοιχείων μεταναστών από
το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών «e-ΚΕΠ», προκειμένου
να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
(Α΄ 45), κάθε φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου
νομικού προσώπου κατά την υποβολή αιτήσεων είτε
εντύπων με αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ είτε ηλεκτρονικών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
3. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης
διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Το Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’
ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των
προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την
προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι
διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος «e-ΚΕΠ»
έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που
περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 5199
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης έντεκα (11) υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης - Τμήμα Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του εφαρμοστικού νόμου 3986/2011 (Α΄ 152) «Επείγοντα μέτρα
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εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις, κ.λπ.).
4. Την υπ’ αρ. Α.Π. 15870/15.5.2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύθηκε στο
Υ.Ο.Δ.Δ. 250 και έλαβε αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης
ΑΔΑ: ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ.
5. Την ανάγκη να προσφέρουν υπηρεσία και πέραν
του κανονικού ωραρίου από 15η - 22η ώρα - 20 ώρες συνολικά ανά μήνα έκαστος για το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Ηλείας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου λόγω εκτάκτων και επειγουσών
αναγκών, για το χρονικό διάστημα του Β΄ εξαμήνου του
έτους 2020.
6. Το υπ’ αρ. 106637/2.7.2020 αίτημα του Τμήματος
Εκκαθάρισης Αποδοχών / Διατάκτη περί αναγκαιότητας
για την «κάλυψη υπερωριών προσωπικού του Τμήματος
Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας (6.700,00 €) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου για το Β΄ εξάμηνο 2020».
Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (2020), Γεν. Φορέας 1.904 και
Ειδικός Φορέας 999-03 και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, θα προκληθεί
δαπάνη μέχρι έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (6.700,00) η
οποία θα βαρύνει τον λογαριασμό 2120201001.
7. Τις θετικές εισηγήσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου και της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα
με την παρ. 5ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 για την
Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης
των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
8. Την πιο κάτω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με
ΑΔΑ και ποσό
Αριθμ.
απόφασης

Α.Δ.Α.

Ποσό

Υπηρεσίες

111676/ ΨΝΣΝΟΡ1Φ- 6.700,00 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ
8.7.2020
ΠΧΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Ν. ΗΛΕΙΑΣ
για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζουμε - εγκρίνουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης έντεκα (11) υπαλλήλων που υπηρετούν στην
Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης - Τμήμα Ν.
Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και μέχρι χίλια πενήντα τέσσερα ευρώ το μήνα (1054,00), 20 ώρες ανά μήνα, για
το χρονικό διάστημα του Β΄ εξαμήνου του έτους 2020,
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λόγω εποχικών, έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών και συγκεκριμένα των διατάξεων του άρθρου 19 του
αναγκών, εξαιτίας της εφαρμογής του «Κώδικα Μετανά- ν. 4251/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπών διατάξεων» θρο του ν. 4332/2015.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Κλάδος
υπηρετούντων
υπαλλήλων

Προτεινόμενοι
υπάλληλοι
για υπερωριακή
εργασία

Ώρες Απασχόλησης
(1.8.2020 - 31.12.2020)

Διαμορφωμένο
Μηνιαίο Κόστος

Για υπερωριακή απογευματινή
εργασία μέχρι 22η ώρα

ΠΕ

3

300

356,40

ΤΕ

4

400

398,60

ΔΕ

3

300

222,40

Υ.Ε

1

120

77,20

ΣΥΝΟΛΑ
11
1.120
1.054,60
• Το ως άνω Μηνιαίο κόστος περιλαμβάνει και τις εργοδοτικές εισφορές.
• Το συνολικό κόστος για το πραγματικό χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως 31.12.2020 είναι 5.273,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πύργος, 13 Ιουλίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

40990
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02039381509200008*

