
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό 
Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «THEON SENSORS».

2 Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας για το Πολεμικό Ναυτικό.

3 Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας για το Πολεμικό Ναυτικό.

4 Άρση αναστολής λειτουργίας Νηπιαγωγείου της ΠΔΕ 
Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023.

5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2δ/21693/
9.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας 
«Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη 
εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκο-
μειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β’ 1435).

6 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 151344/165/2017 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών 
προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης 
και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών 
μονοπατιών» (Β’ 206).

7 Έγκριση θέσπισης πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγή-
ματος καθαριότητας, οικ. έτους 2023.

8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Τμήματος Καθαριότητας, της Διεύθυνσης Κα-
θαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, έτους 2023.

9 Έγκριση Προσθήκης Τμημάτων στο Ελληνικό Ωδείο.

10 Αυτοδίκαιη Μεταφορά μιας (1) οργανικής θέσης 
Δ.Ε.Π. από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
Αθηνών στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γε-

νικό Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «THEON 

SENSORS».   

 Με την υπό στοιχεία Φ.894/70/831326/Σ.2375/
14-11-2022 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
«Κώδικας Κοινωφελών Παρουσιών  - Σχολαζουσών 
Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’  185) όπως 
αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 32 του 
ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 287) και τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελ-
ληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε) 
2016/881» (Α’ 110).

β. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

γ. Των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα, γίνε-
ται αποδεκτή η δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό 
Επιτελείο Στρατού) της εταιρείας «THEON SENSORS», η 
οποία συνίσταται σε:

α. Δύο (2) μονόκυαλων νυκτερινής όρασης νέας σχε-
δίασης ARGUS FS Mk2 & ARGUS 16 για την Ζ’ ΜΑΚ, συ-
νολικής αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €).

β. Δύο (2) μη ψυχόμενων διοπτρών θερμικής απεικό-
νισης νέας σχεδίασης Thermis Mk2 SR & Thermis Mk2 
x SR για το ΕΤΑ, συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000,00€). 

 Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
 Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για το Πολεμικό Ναυτικό.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.894/2/169027/Σ.3914/16-11-22/
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/ΔΥΓ2 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), γίνεται αποδεκτή 
η δωρεά της εταιρείας «ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ», η οποία 
συνίσταται σε παροχή δύο ιατρικών συσκευών μετά ανα-
λόγων σετ, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού, υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού για 
την αξιοποίησή της υπέρ Νευρολογικής Κλινικής του 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), συνολικής αξίας 
οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (8.680,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 (3) 
 Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας για το Πολεμικό Ναυτικό.   

 Με την υπό στοιχεία Φ.900/18/295141/Σ.3078/
14-11-2022/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/Ε1 απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις παρ. 
1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), γίνεται 
αποδεκτή η δωρεά χρωμάτων βαφής συνολικής ποσό-
τητας χιλίων εννιακοσίων είκοσι λίτρων (1920lt), της 
εταιρείας με δ.τ. «Wilckens Paints Factory SA», προς το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 
υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού, για την αξιοποίησή της 
υπέρ του Πολεμικού Πλοίου ΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, συνολικής 
αξίας έξι χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα 
λεπτών (6.711,40€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ.2.1/10461 (4)
Άρση αναστολής λειτουργίας Νηπιαγωγείου της 

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-

2023. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167).

2. Την περ.  β της παρ.  2 του άρθρου 204 του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70).

3. Τα άρθρα 6 και 7 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών» (Α’ 109).

4. Την υπό στοιχεία Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 κοι-
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  
«Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημο-
τικό Σχολείο» (Β’ 1507).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31) .

6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 
(ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) υπουργική απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Το-
ποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

7. Το άρθρο 375 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
8. Την υπό στοιχεία Φ.6/45072/Δ1/18-04-2022 εγκύ-

κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκ-
παιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό 
έτος 2022-23 - Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμε-
ρου Προγράμματος».

9. Τη σχετική αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

αίρουμε την υπό στοιχεία Φ.2.1/7643/09.09.2022 
(B’ 4849) απόφαση μας, αναφορικά με την αναστολή 
λειτουργίας του ακόλουθου Νηπιαγωγείου για το σχο-
λικό έτος 2022-2023:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ 9060505 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 14 Νοεμβρίου 2022

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι 

  Αριθμ. Γ2δ/34410 (5)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2δ/21693/

9.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας 

«Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη 

εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκο-

μειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β’ 1435). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1) Tις διατάξεις:
Α. Της παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 

«Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοι-
βών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εται-
ρείας με την επωνυμία “Εταιρεία συστήματος αμοιβών 
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νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία” - Προσαρμογή στο 
Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής 
της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδη-
γίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 194), όπως έχει 
τροποποιηθεί με το άρθρο 48 του ν. 4722/2020 (Α’ 115),

Β. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

Γ. Της υπ’ αρ. 32/2021 απόφασης «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα 
Γκάγκα» (Β’ 4185),

Δ. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2021 απόφασης «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

E. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

2) Το υπ’ αρ. 178/10.6.2022 έγγραφο της ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.
3) Την υπό στοιχεία B1α/36836 βεβαίωση της Διεύθυν-

σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
και της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γε-
νικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.

4) Την υπ’  αρ. 76/01/10.8.2022 εισηγητική έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

5) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των 
αναφερόμενων σε αυτή φορέων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2δ/21693/9.4.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας 
«Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή 
το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 
(Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β’ 1435), ως εξής: Στο άρθρο 1 προστίθενται 
παρ. 2-4, η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως 1 και 
το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1
Ορισμός Νοσοκομείων

1. Το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπη-
ρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) τίθεται σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα 
νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

2. Το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρε-
σιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στο Πανε-
πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Π.Γ.Ν.Θ. 
«ΑΧΕΠΑ», στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και 
Πρώιο», στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπά-
νειο και Τριανταφύλλειο», στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας, στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και 
Δερματικών Νόσων Αθήνας «Ανδρέας Συγγρός» και στο 
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχχιλοπούλειο».

3. Το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρε-
σιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
και στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».

4. Το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπη-
ρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) τίθεται σε πλήρη εφαρμογή σε όλα 
τα νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, από 
την 01.12.2022, εκτός του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγε-

ωργίου, λόγω της εφαρμογής της περ. β’ της παρ. 7 του 
άρθρου 90 του ν. 4368/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/118445/7060 (6)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 151344/165/2017 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών 

προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης 

και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών 

μονοπατιών» (Β’ 206). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 56 συνδυαστικά την παρ. 9 

του άρθρου 78 του ν. 998/1979 (Α’ 289).
2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

3. To π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’  160).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπ’ αρ. 35/20-01-2021 απόφαση «Ανάθεσης αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

6. Την υπ’ αρ. 151344/165/18-01-2017 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, 
σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - 
πεζοπορικών μονοπατιών» (Β’ 206).

7. Το γεγονός της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας καταγραφής των μονοπατιών σε συνάρτηση 
με τη σύνταξη των εγκεκριμένων μελετών.

8. Τη μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ
Τροποποιούμε την υπ’  αρ. 151344/165/30-01-2017 

(Β’ 206) υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρ. 154551/1839/13-07-2017 (Β’ 2562), 169774/2784/
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10-05-2018 (Β’ 2004) και 121389/6505/17-12-2021 (Β’ 6295) 
υπουργικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

Η παρ. 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δικαιούχοι για την κατασκευή ή/και συντήρηση 

μονοπατιών:
α) Τα ορειβατικά - πεζοπορικά μονοπάτια που δι-

ασχίζουν δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις των 
παρ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, αποτε-
λούν δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 του ν. 998/1979 
και δύναται να εκτελούνται από τη δασική υπηρεσία 
κατόπιν έγκρισης σχετικής μελέτης σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του ν. 998/1979 και των π.δ. 437/1981 και 
146/1988. Η κατασκευή και η συντήρηση τους σε δάση, 
δασικές εκτάσεις και εκτάσεις των παρ. 5α και 5β του 
άρθρου 3 του ν. 998/1979, που ανήκουν κατά κυριό-
τητα στο δημόσιο, δύναται να πραγματοποιείται και 
από τους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στην περ 
β’ του παρόντος.

β) Εκτός από τη δασική υπηρεσία, δικαιούχοι για την 
κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών- πεζοπορικών 
μονοπατιών δύναται να είναι οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, οι Μονάδες Δι-
αχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ 
καθώς και τα σωματεία ορειβατών, πεζοπόρων και αναρ-
ριχητών, φιλοπεριβαλλοντικοί, κυνηγετικοί και ποδηλα-
τικοί σύλλογοι ή/και σωματεία, η Ελληνική Ομοσπονδία 
Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), οι Κοινωνικές Συ-
νεταιριστικές Επιχειρήσεις συλλογικής και κοινωνικής 
ωφέλειας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ),οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές 
Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.) που εντάσσονται στους Φορείς Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τα νομικά πρό-
σωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 και η 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού μετά από 
έγκριση δασικής μελέτης που ακολουθεί το διάγραμμα 
ύλης του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

γ) Οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του 
άρθρου 1 του ν. 590/1977 εκτελούν το έργο της κατα-
σκευής και συντήρησης των ορειβατικών μονοπατιών 
με προγραμματική σύμβαση κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 13 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (Α’ 90) και στο 
άρθρο 12 του ν. 3513/2006 (Α’  265) αντίστοιχα, ενώ 
οι υπόλοιποι φορείς κατόπιν αιτήματος τους προς την 
οικεία δασική αρχή και σχετικής έγκρισης επέμβασης 
μετά από έγκριση δασικής μελέτης που ακολουθεί το 
διάγραμμα ύλης του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 56 του 
ν. 998/1979. Εξαίρεση αποτελούν τα έργα απλής συντή-
ρησης, όπως περιγράφονται στην παρ. 4β του άρθρου 
11, της παρούσης.»

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 13/50/10-11-2022 (7)
Έγκριση θέσπισης πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγή-

ματος καθαριότητας, οικ. έτους 2023. 

 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 

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

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου 
(π.δ. 140/2010 - Α’ 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με τις υπ’ αρ. 202855/27-12-2016 (Β’ 4400), 163473/
24-10-2017 (Β’  3878), 64818/17-6-2022 (Β’  3223) και 
64818/17-6-2022 (Β’ 3223) αποφάσεις του Συντονιστή 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον υπ’ αρ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό 
λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέ-
δωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2938).

4. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4674/2020 
(Α’ 53).

5. Την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25-5-2012 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και 
δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ 
αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημο-
σίων υπηρεσιών» (Β’ 1741).

6. Την υπ’ αρ. οικ.169041/11226/1-11-2022 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Οικονομικού, όπως κατατέθηκε στο Συμ-
βούλιο (Α.Π./Π.Σ. 169407/3007/1-11-2022) (συνημμένα 
με α/α: 57 στο φάκελο 2/2022 συνημμένων εισηγήσεων 
κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ).

7. Τις τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη, των επικεφα-
λής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ. και ό,τι διατυ-
πώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αποφασίζει:

Την έγκριση της θέσπισης παγίου κατ αποκοπή χορη-
γήματος καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2023 και 
συγκεκριμένα για τη χρονική περίοδο από 01-1-2023 έως 
31-12-2023, προϋπολογισμού 168.000,00 €, με το οποίο 
αντιμετωπίζονται οι αντίστοιχες δαπάνες των Διευθύν-
σεων και Τμημάτων, που υπάγονται στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων καθώς και των Διευθύνσεων Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης. σύμφωνα με την κατάσταση 
των Υπηρεσιών που ακολουθεί:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 750 9.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 800 9.600

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 750 9.000
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 800 9.600

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 700 8.400

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 700 8.400

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 700 8.400

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 750 9.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 750 9.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 700 8.400

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 700 8.400

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 650 7.800

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 550 6.600

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 550 6.600

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΚΤΕΟ 950 11.400

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 750 9.000

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 900 10.800

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 750 9.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 800 9.600

ΣΥΝΟΛΟ 14.000,00 168.000,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 072 ΚΑΕ 1232 του προ-
ϋπολογισμού της ΠΕ Ιωαννίνων οικονομικού έτους 2023.

Δικαιούχοι του χορηγήματος καθαριότητος είναι οι 
Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων, η δε εκ-
καθάριση και πληρωμή του θα γίνεται με την ίδια διαδι-
κασία εκκαθάρισης και πληρωμής των λοιπών δαπανών 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ   

Ι

 Αριθμ. 25142 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Τμήματος Καθαριότητας, της Διεύθυνσης Κα-

θαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, έτους 2023. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Την υπ’ αρ. 392/10.01.2022 απόφαση Δημάρχου Κιλ-
κίς «Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Κιλκίς, με θητεία από 
10.01.2022 έως και 09.01.2023 και ανάθεση αρμοδιοτήτων».

3. Την υπ’ αρ. 397/10.01.2022 απόφαση Δημάρχου 
Κιλκίς «Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Αντιδημάρ-
χους Δήμου Κιλκίς, με θητεία από 10.01.2022 έως και 
09.01.2023».

4. Τα άρθρα 36, 48, 171 και 176 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α’ 143).

5. Την υπό στοιχεία Τ.Τ. 9387/25.10.2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης «Περί έγκρισης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλκίς Νομού Κιλκίς» 
(Β’ 2593).

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

7. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 “Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (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”» 
(Α’ 176).

8. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10.01.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β’ 17).

9. Την υπ’ αρ. 11037/09.10.2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
«Έγκριση καθιέρωσης εργασίας κατά τα Σάββατα, τις 
Κυριακές και εξαιρετέες ημέρες για το προσωπικό καθα-
ριότητας του Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς» (Β’ 3869).
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10. Την υπ’ αρ. 9311/29.04.2021 απόφαση Δημάρχου 
Κιλκίς «τοποθέτησης του προσωπικού του Δήμου Κιλκίς 
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας».

11. Την υπ’ αρ. 24882/08.11.2022 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς σύμ-
φωνα με την οποία έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση 
στους ΚΑΕ 20.6012.0001, ΚΑΕ 20.6022.0001, στον προϋ-
πολογισμό του Δήμου Κιλκίς οικονομικού έτους 2023, για 
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας για υπερωριακή 
απασχόληση.

12. Το γεγονός της μείωσης του προσωπικού του Δή-
μου λόγω συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων, σε συν-
δυασμό με την αναστολή των προσλήψεων, επιβάλουν 
την ανάγκη καθιέρωσης της υπερωριακής εργασίας για 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου 
συμφέροντος, από το προσωπικό του Τμήματος Καθαρι-
ότητας για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμ-
βανομένων των Κυριακών και αργιών και σε ορισμένες 
περιπτώσεις όλο το εικοσιτετράωρο.

Η υπερωριακή εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, 
επιβάλλεται προκειμένου:

α) να διασφαλιστεί σε αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες η 
καθαριότητα της πόλης και η δημόσια υγεία,

β) να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες καθώς επίσης 
οι επείγουσες, έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες του 
Δήμου(πυρκαγιές, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και 
κ.λπ.,) οι οποίες προκύπτουν και εκτός του υποχρεωτι-
κού ωραρίου,

γ) να εξυπηρετηθεί η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυ-
χαγωγικών, επετειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων, η 
υλοποίηση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων, η υποδοχή πολιτών, η υποδοχή και φιλοξενία 
αντιπροσωπειών εσωτερικού και εξωτερικού (αδελφο-
ποιήσεις - ευρωπαϊκά προγράμματα), με καθαρισμό των 
χώρων πριν και μετά τη διοργάνωσή τους, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή, των μόνιμων και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριότητας της Δι-
εύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
για το έτος 2023, για την κάλυψη των προαναφερθέντων 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Κιλκίς, όπως απεικο-
νίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕ 12 3 15

ΥΕ 21 4 25

ΣΥΝΟΛΟ 33 7 40
2. Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρε-

ωτικού ωραρίου ορίζονται μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες 
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο, 
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ 
των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος.

3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω-
πικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας και οι οποίες θα βεβαιώνονται μηνιαίος από 
τον Προϊστάμενο του Τμήματος και της Διεύθυνσης.

4. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλ-
λεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

5. Η δαπάνη της αμοιβής θα βαρύνει τους Κ.Α. του 
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου 
Κιλκίς, οικονομικού έτους 2023, ως εξής:

ΚΑΕ 20.6012.0001: 45.400,00 €
ΚΑΕ 20.6022.0001: 8.400,00 €
6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κιλκίς, 11 Νοεμβρίου 2022

Με εντολή Δημάρχου 
Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος   

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ - ΖΙΟΥΤΑ

Ι

Αριθμ. απόφ. 6397  (9) 
 Έγκριση Προσθήκης Τμημάτων στο Ελληνικό 

Ωδείο .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. 28 του τομέα ΣΤ της παρ. Ι του άρθρου 75 

του ν. 3463/2006 (Α’ 114) όπως προστέθηκαν της παρ. 4 
του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

2. Το β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών 
ιδρυμάτων» (Α’ 7) και του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 
«Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 7).

3. Τις περ. β, γ, δ και ε της παρ. 13 του άρθρου 10 του 
ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 302).

4. Τον ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 90) και του από 11.11.1957 
β.δ. «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του 
Ωδείου Θεσσαλονίκης» (Α’ 229).

5. Την υπ’  αρ. 7388/7.2.1994 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρω Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ-
παιδευτηρίων» (Β’ 123).

6. Την υπ’ αρ. 78036/2473/14.10.2004 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτηρίων για στέγαση 
Μουσικού εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινή υπουργική απόφαση «Διεκπεραίωση και απλούστευ-
ση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) 
μέσω των ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (Β’ 693).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/31.8.1987 υπουρ-
γική απόφαση «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κρου-
στών» (Β’ 500), υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος 
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κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο)» (Β’ 500), υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/33992/31.8.1987 υπουργική απόφαση «Προϋπο-
θέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας» (Β’  500), 
υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής 
Σαξοφώνου» (Β’ 1913), υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ-
ΠΥΝΣ/85301/2007 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις 
λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας» (Β’  1913) και 
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/10.3.2009 υπουργική από-
φαση λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας» (Β’ 530).

9. Την υπ’ αρ. 7275/2022 απόφαση Υπουργείου Πολι-
τισμού (Β’ 77) προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολών Παρα-
δοσιακής Μουσικής.

10. Την υπ’ αρ. 8552/24-3-2022 αίτηση του Παρασκευ-
όπουλου υπό στοιχεία «Προϋποθέσεις που αφορά τις 
Ανδρέα και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την προ-
σθήκη νέας σχολής σαξοφώνου, Διεύθυνσης Χορωδίας, 
κρουστών, μελοδραματικής και σχολών παραδοσιακής 
μουσικής στο Ελληνικό Ωδείο παράρτημα Ρεθύμνου το 
οποίο εδρεύει στο Δήμου Ρεθύμνης.

11. Το Α’ 229/1957 στο οποίο δημοσιεύθηκε η Άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ωδείου 1919, 
αποφασίζουμε:

Την προσθήκη νέας σχολής σαξοφώνου, Διεύθυνσης 
Χορωδίας, κρουστών, μελοδραματικής και σχολών πα-
ραδοσιακής μουσικής στο Ελληνικό Ωδείο παράρτημα 
Ρεθύμνου το οποίο εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνης με τα 
κάτωθι τμήματα σπουδών σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 1 της υπ’ αρ. 7275/2022 απόφαση Υπουργείου 
Πολιτισμού» (Β’ 77).

1. Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρύτε-
ρου ανατολικού ρεπερτορίου.

2. Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων.
3. Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνι-

κής λαϊκής αστικής μουσικής.
4. Θεωρητικών.
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα-

πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ρέθυμνο, 15 Νοεμβρίου 2022

 Ο Δήμαρχος

ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 23270 (10)
Αυτοδίκαιη Μεταφορά μιας (1) οργανικής θέσης 

Δ.Ε.Π. από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδη-

μία Αθηνών στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α) τα άρθρα 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, το 

άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρου τέταρτου του 

ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και το 
άρθρο 2, την παρ. 15θ του άρθρου 15 και την παρ. 9 
του άρθρου 84 και το άρθρο 19 του ν.  4485/2017, 
τα άρθρα 9, 41 και 46 του ν.  4521/2018, το άρθρο 
16 του ν. 4559/2018, την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019, το άρθρο 463 του ν. 4957/2022 την υπό 
στοιχεία Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 ερμη-
νευτική εγκύκλιο του Υπ.Π.Ε.Θ. και την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (225, Β’) υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) υπουργική 
απόφαση,

γ) την παρ. 6 του άρθρου 241 του ν. 4823/2021 αναφο-
ρικά με δυνατότητα των μελών του διδακτικού προσωπι-
κού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλο-
νίκης να αιτηθούν την προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π., 
με αυτοδίκαιη μεταφορά της θέσης τους στο Τμήμα του 
Α.Ε.Ι. στο οποίο θα εκλεγούν ως μέλη Δ.Ε.Π.,

δ) την υπ’  αρ. 9937/3-10-2022 Πρυτανική Πράξη 
(Γ’ 2659) με την οποία διορίστηκε ο Ιωάννης Καραπα-
ναγιώτης του Παναγιώτη σε οργανική θέση Διδακτικού 
Προσωπικού, στη βαθμίδα του μόνιμου καθηγητή πρώ-
της βαθμίδας στον Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιο-
μηχανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.,

ε) την υπ’ αρ. 19079/1-11-2022 ανάληψη καθηκόντων 
του Ι. Καραπαναγιώτη στο Α.Π.Θ., διαπιστώνουμε:

την αυτοδίκαιη μεταφορά από τις 20-10-2022 (ημερο-
μηνία δημοσίευσης του διορισμού) μίας (1) οργανικής 
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από την 
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών (στην οποία 
μεταφέρθηκε και συγχωνεύθηκε η Ανώτατη Εκκλησι-
αστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης) στο Τμήμα Χημείας 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τον διορισμό του 
Ιωάννη Καραπαναγιώτη του Παναγιώτη σε οργανική 
θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθ-
μίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον 
Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας 
του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η αυτοδίκαιη μεταφορά γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 241 του ν. 4823/2021 και ανατρέχει στην 
ημερομηνία διορισμού του Ιωάννη Καραπαναγιώτη του 
Παναγιώτη (Γ’ 2659/2022) σε οργανική θέση Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον Τομέα Χημικής Τε-
χνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας του Τμήματος Χη-
μείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο 
«Χημεία συντήρησης και τεχνολογία υλικών της πολιτι-
σμικής κληρονομιάς».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02060272811220008*

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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