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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/
1376/14.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής
ηλικίας» (Β΄ 3538), όπως ισχύει.

2

Αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης των ιατρών
στην Οφθαλμολογική Κλινική του 251 Γ.Ν.Α. στην
ειδικότητα της Οφθαλμολογίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 6593/7.9.2020
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περίληψη της οποίας
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β΄ 4539).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ11/οικ. 45036/1973
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/
1376/14.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).
2) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).

Αρ. Φύλλου 4948

3) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως
ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4) Του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 «Καταβολή της
σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).
5) Του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και
τροποποίηση του κωδικοποιημένου ν. 2190/1920 «Περί
ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις και ισχύει»
(Α΄ 189).
6) Του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει και τις εκδιδόμενες
κατ’ εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές πράξεις
και εγκυκλίους.
7) 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.
8) Του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των
ανωνύμων εταιρειών» (Α΄ 104).
9) Του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 52).
10) 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 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
11) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
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νισμού (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 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 137).
12) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει.
13) Του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80).
14) Του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (Α΄ 114), όπως ισχύει.
15) Του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),
όπως ισχύει.
16) Της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 263), όπως ισχύει.
17) Του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212), όπως ισχύει.
18) Του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42), όπως ισχύει.
19) Του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει.
20) Του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης
και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», που αφορά σε
«Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 163), όπως ισχύει.
21) Του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 «Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης» (Α΄ 133).
22) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
23) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
24) Του π.δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων
αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» (Α΄ 141).
25) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
26) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄ 123).
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27) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
28) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
29) Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019
απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία
Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).
30) Tης υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
31) Της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας».
32) Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (B΄ 3990).
33) Της υπό στοιχεία 3981ΕΞ2020 απόφασης του
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).
34) Της υπ’ αρ. 41087/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (Β΄ 4249).
35) Της υπ’ αρ. 11828/293/2017 απόφασης, της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ.
από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη
χαρακτήρα» (Β΄ 1157), όπως ισχύει.
36) Της υπό στοιχεία Π1β/Γ.Π.οικ.116847/26.11.2002
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών
σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές
επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις,
Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 1519), όπως
ισχύει.
37) Της υπ’ αρ. 71383/2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής
της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β΄ 2774).
38) Του Κωδικοποιημένου καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 1241/1985.
39) Του εκάστοτε θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου
που αφορά στην λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών,
Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
και Παιδικών Σταθμών.
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40) Της υπό στοιχεία Δ11/οικ. 32940/1376/14.8.2020
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Εσωτερικών
και Επικρατείας «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής
στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας»
(Β΄ 3538), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
41) Την υπό στοιχεία Δ11/οικ.37914/1660/24.9.2020
(Β΄ 4330), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ.
32940/1376/14.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων - Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του
προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με
παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538).
Β. 1) Την υπό στοιχεία Δ11/οικ.37287/1642/18.9.2020
εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της υλοποίησης
του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών».
2) Την υπ’ αρ. 30343/5335/24.7.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ύψους
30.000.000 ευρώ που καταχωρήθηκε με α/α 57353 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:
643Α46MTΛK-YPX).
3) Την υπ’ αρ. 43369/2329/23.10.2020, εισηγητική
έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4) Την ανάγκης καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση,
έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος, που αφορά στην παροχή σε
πρόσωπα ωφελούμενα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας
βρεφών / νηπίων, σε αντίστοιχες δομές.
46) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, πέραν
αυτής που είχε προβλεφθεί στην υπό στοιχεία Δ11/
οικ. 32940/1376/14.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης
οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538).
Η εν λόγω δαπάνη καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού Φορέα Ε.Φ.
1033-202 ΑΛΕ 2310889001 οικονομικού έτους 2020,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία α.π. Δ11/οικ. 32940/
1376/14.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής
ηλικίας» (Β΄ 3538), όπως ισχύει, ως προς το σημείο β της
παρ. 1 του άρθρου 9, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ ωφελουμένου/ης με τη Δομή /
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Φορέα στην οποία προσδιορίζονται ιδίως οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινούν την 1η του μήνα
ή την 1η εργάσιμη του μήνα, εφόσον η σύμβαση υπογράφηκε μέχρι και την ημερομηνία αυτή. Κατ’ εξαίρεση
για το μήνα Οκτώβριο 2020 και λόγω της καθυστέρησης
ολοκλήρωσης των διαδικασιών του προγράμματος, οι
προσφερόμενες υπηρεσίες θεωρείται ότι ξεκινούν από
την 1η του μήνα τούτου, εφόσον η σύμβαση υπογραφεί
εντός αυτού και υπό τον όρο τήρησης των ειδικότερα
προβλεπομένων στην πρόσκληση του προγράμματος
και στο άρθρο 11 της παρούσας. Στη σύμβαση επίσης
προσδιορίζονται:
- Το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
- Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων.
- Οι υποχρεώσεις της Δομής, και ιδίως (i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης χρηματικής αμοιβής από
τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Δομές
είναι υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει
η «αξία τοποθέτησης», συμφώνως προς τα άρθρα 3 και
6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (ii) για την μη μετατροπή
συστατικών στοιχείων των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά
αναφέρονται όροι όπως η χρονική διάρκεια λειτουργίας,
το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Εσωτερικών

Επικρατείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 26476
(2)
Αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης των ιατρών
στην Οφθαλμολογική Κλινική του 251 Γ.Ν.Α. στην
ειδικότητα της Οφθαλμολογίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α΄ 105), όπως ισχύει,
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και
άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 258), όπως ισχύει,
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει,
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», (Α΄ 148), όπως ισχύει.
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2. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.64843/29.8.2018
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας»
(Β΄ 4138), όπως ισχύει.
3. Tην υπ’ αρ. 50713/11.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(Β΄ 3360).
4. Την υπ’ αρ. 9 απόφαση της 283ης/21.10.2020 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
5. Το υπό στοιχεία Φ.335/ΑΔ.3217Σ.1156/3.4.2020
έγγραφο της Διοίκησης του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κυρώνεται η ανωτέρω (4) σχετική απόφαση του
ΚΕ.Σ.Υ., με την οποία εγκρίνεται η αύξηση του χρόνου
εκπαίδευσης από 3 ½ έτη σε πλήρη στην ειδικότητα της
Οφθαλμολογίας στην Οφθαλμολογική Κλινική του 251
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Τεύχος B’ 4948/10.11.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην υπ’ αρ. 6593/7.9.2020 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β΄ 4539) και αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, διορθώνεται
στην ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης, ο μήνας κατά
τον οποίο ελήφθη, από το λανθασμένο «Σεπτεμβρίου»,
στο ορθό «Οκτωβρίου».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)
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