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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 146/124/Z2/65807 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Ιονί−

ου Πανεπιστημίου.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005),

β. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181/29−8−2014), όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων……. » (ΦΕΚ Α΄ 114/22−9−2015),

δ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23−9−2015),

ε. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 « Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 258/8−12−2014),

στ. την αριθμ. Y27 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 
2168/9−10−2015 τ.Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ−
μάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου» όπως τροποποι−
ήθηκε από την υπ’ αριθμ. Υ99/28−12−2015 απόφαση του 
ιδίου (ΦΕΚ Β΄ 2869/29−12−2015), και την υπ’ αριθμ. Υ134/
17−3−2016 (ΦΕΚ Β΄ 711) όμοια.

2. Την αριθμ. Δ.Δ1.1/27/ΑΦ/18−1−2013 πράξη της Πρύ−
τανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το διορισμό της 
Αδαμαντίας Πατέλη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα» (ΦΕΚ 
Γ΄ 197/22−2−2013).

3. Την αριθμ. πρωτ. 285/12−3−2015 αίτηση της Αδα−
μαντίας Πατέλη για τη μεταβολή του γνωστικού της 
αντικειμένου.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη−
ροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας 
και Πληροφορικής (αριθμ. συν. 6/22−4−2015) του Ιονίου 
Πανεπιστημίου η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνω−
στικού αντικειμένου της ως άνω Επίκουρης Καθηγήτριας 
καθώς και το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο Τμήμα δεν 
έχουν συσταθεί Τομείς.
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5. Το αριθμ. πρωτ. Δ.Δ1.1/93/ΑΦ/15−1−2016 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Ιονίου Πανεπιστημίου που αφορά στην με−
ταβολή γνωστικού αντικειμένου της Αδαμαντίας Πατέλη.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της Αδαμαντίας Πατέλη του Γρηγορίου, Επίκουρης Κα−
θηγήτριας, του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιο−
νίου Πανεπιστημίου, από «Πληροφοριακά Συστήματα», 
σε «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινο−
τομίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Απριλίου 2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Δ23/4546/305 (2)
  Ειδική πιστοποίηση ενός (1) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής 

υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπι−
κού χαρακτήρα.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

β) του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης 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 Ελ−
λάδος, 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,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998 
(ΦΕΚ 236/Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοι−
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του άρθρου 7 του Ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

στ) της παρ.1 εδ. α΄ του άρθρου 3 του Ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,

ζ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄) «Με−
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

2. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29−8−2014) «Οργανισμός Υπ. 
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27−1−2015) «Σύσταση .....Ασφα−
λίσεων».

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23−9−2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρων... ....Υφυπουργών».

5. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου». 

6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώ−
ου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερεια−
κών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού 
Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο 
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώ−
σεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής». 

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργεί−
ων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
με αριθμ. Γ.Π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22−3−2012 (ΦΕΚ 1163/τ.Β΄/
10−4−2012).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Την εισήγηση του Περιφερειάρχη: 3433/25−11−2015.
10. Το αριθμ. πρωτ. 735/1−2−2016 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α. που 

αφορά στην απόφαση του Δ.Σ. για την Ειδική πιστοποίηση, 
1 Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, αποφασίζουμε:

Την Πιστοποίηση, του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παρο−
χής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων, Ατόμων με Νοητική 
Υστέρηση ή Σύνδρομο Down «Μαρία Κόκκορη» της Ι.Α.Α 
με διακριτικό τίτλο «Ίδρυμα Μαρία Κόκκορη» με έδρα 
στην Αθήνα.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2016 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

F
Αριθμ. Δ23/17212/1352 (3)
    Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης οχτώ 

(8) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνι−
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

β) του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
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ληλεγγύης 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 Ελ−
λάδος, 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,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998 
(ΦΕΚ 236/Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοι−
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του άρθρου 7 του Ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

στ) της παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 3 του Ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,

ζ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄) «Με−
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

2. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29−8−2014) «Οργανισμός Υπ. 
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27−1−2015) «Σύσταση ......
Ασφαλίσεων».

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23−9−2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρων... ....Υφυπουργών».

5. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου». 

6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/
Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού 
Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περι−
φερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 
Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς 
και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής». 

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουρ−
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης με αριθμ. Γ.Π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22−3−2012 (ΦΕΚ 1163/
τ.Β΄/10−4−2012).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: 36/9−2−2016, 
1150/11−2−2016, 9737/1964/23−2−2016, 864/29−2−2016, 1147/
11−2−2016.

10. Το αριθμ. πρωτ. 3236/11−4−2016 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α. 
που αφορά στην Απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική πι−
στοποίηση, 9 Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως 
φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
αποφασίζουμε:

Την Πιστοποίηση, των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως φορέων πα−
ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

1. Σύλλογος Τριτέκνων Πιερίας − Όλυμπος με διακρι−
τικό τίτλο «Τρίτεκνοι Πιερίας» με έδρα στην Κατερίνη.

2. Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Νομού Μαγνησίας 
με διακριτικό τίτλο «η Αργώ» με έδρα στο Βόλο.

3. Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, με 
έδρα στην Μυτιλήνη.

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινω−
νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

1. Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών με διακριτικό 
τίτλο «ΠΑ.Σ.ΠΑ» με έδρα στην Αθήνα.

2. Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου με δι−
ακριτικό τίτλο «Οι Ποπολάροι» με έδρα στη Ζάκυνθο.

3. Σύλλογος Συμπαράστασης Για Κοινωνική Ένταξη 
και Επαγγελματική Αποκατάσταση Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες με διακριτικό τίτλο «Σ.Σ.Α.Ν.Τ.» με έδρα στα 
Τρίκαλα.

Την Πιστοποίηση του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παρο−
χής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Εκκλησιαστικός Οίκος Ευγηρίας «Ο Καλός Σαμαρεί−
της» με διακριτικό τίτλο «Ο Καλός Σαμαρείτης» με έδρα 
στη Ν. Φιλαδέλφεια.

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ 
ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινω−
νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Φιλανθρωπικός Σύλλογος Ισραηλιτών Αθηνών με δια−
κριτικό τίτλο «Ρέστειον» με έδρα στο Κορωπί.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2016 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

F
Αριθμ. 29095/MOE (4)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά σε το−

ποθέτηση κινητών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε ει−
σόδους πεζόδρομων στο Ιστορικό Κέντρο Ερμού−
πολης.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

• του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»

• του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

• των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν

• Tην πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6−2−2015 
(ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) και το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού 
Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11−5−2015).
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2. Τις υπ’ αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά−
σεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους.

3. Το αριθμ. πρωτ. 15109/13−5−2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε−
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ−
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 53774/6893/1−10−2013 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνι−
κού Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

5. Την υπ’ αριθμ. 63/2016 απόφαση Δημοτικoύ Συμβου−
λίου Σύρου − Ερμούπολης (ΑΔΑ:7Ι7ΞΩΗΟ−ΖΟΗ) και την με 
αριθμ. πρωτ.: 27473/20−10−2015 εισήγηση του Τμήματος 
Οδοποιίας Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφοράς της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης 
Δήμου Σύρου − Ερμούπολης με απόσπασμα τοπογρα−
φικού διαγράμματος

6. Την υπ’ αριθμ. 2046/23−4−2009 απόφαση του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού περί έγκρισης πεζοδρομήσεων και 
μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας στο Ιστορικό Κέ−
ντρο Ερμούπολης.

7. Το αριθμ. πρωτ.: 23181/31−3−2016 έγγραφο του Τμή−
ματος Διοίκησης Ν. Κυκλάδων της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο 
η υπ’ αριθμ. 63/2016 απόφαση Δημοτικoύ Συμβουλίου 
Σύρου − Ερμούπολης, είναι νομοτύπως ληφθείσα.

8. Το γεγονός ότι από την υπ’ αριθμ. 63/2016 απόφαση 
Δημοτικoύ Συμβουλίου Σύρου − Ερμούπολης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σύρου – Ερμούπολης και συγκεκριμένα θα επιβαρυνθεί 
ο Κ.Α 30.7135.010 με προϋπολογισμό 11.000,00 €, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά 
στην τοποθέτηση κινητών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 
σε σχήμα Π, τα οποία θα φέρουν την ένδειξη του πε−
ζόδρομου έτσι ώστε το άνοιγμα από την μία πλευρά 
να είναι τουλάχιστον 0,90 εκ. (ΦΕΚ 2621/2009 άρθ. 1 και 
2), για την παρεμπόδιση διέλευσης οχημάτων στους 
πεζόδρομους στο Ιστορικό Κέντρο Ερμούπολης, με τις 
εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο−
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα−
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί−
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 

τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την 
απόφαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση και στο απόσπασμα τοπογραφικού δια−
γράμματος του Τμήματος Οδοποιίας Συγκοινωνιών και 
Αδειών Μεταφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου − Ερμούπολης, 
βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης.

8. Τα σημεία τοποθέτησης των κινητών μεταλλικών 
κιγκλιδωμάτων να βρίσκονται εκτός χερσαίας ζώνης 
λιμένα.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση−
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω−
ση γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F

Αριθμ. 29094/MOE (5)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά σε χω−

ροθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων επί της 
οδού Ευάγγελου Μπαρμπέτα, Δήμου Σύρου − Ερ−
μούπολης.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

• του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»

• του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

• των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν

• Tην πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6−2−2015 
(ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) και το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού 
Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11−5−2015).

2. Τις υπ’ αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά−
σεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους.
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3. Το αριθμ. πρωτ. 15109/13−5−2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε−
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ−
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθμ. πρωτ οικ. 53774/6893/1−10−2013 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνι−
κού Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

5. Την υπ’ αριθμ. 64/2016 απόφαση Δημοτικoύ Συμβου−
λίου Σύρου − Ερμούπολης (ΑΔΑ:7BTΣΩΗΟ−Α4Π) και την 
με αριθμ. πρωτ.: 27881/23−10−2015 εισήγηση του Τμήμα−
τος Οδοποιίας Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφοράς της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης 
Δήμου Σύρου − Ερμούπολης με απόσπασμα τοπογρα−
φικού διαγράμματος και τεχνική έκθεση.

6. Το αριθμ. πρωτ.: 23181/31−3−2016 έγγραφο του Τμή−
ματος Διοίκησης Ν. Κυκλάδων της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο 
η υπ’ αριθμ. 64/2016 απόφαση Δημοτικoύ Συμβουλίου 
Σύρου − Ερμούπολης, είναι νομοτύπως ληφθείσα.

7. Το γεγονός ότι από την υπ’ αριθμ. 64/2016 απόφαση 
Δημοτικoύ Συμβουλίου Σύρου − Ερμούπολης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σύρου – Ερμούπολης και συγκεκριμένα θα επιβαρυνθεί 
ο Κ.Α 30.7135.001 με προϋπολογισμό 14.638,66 €, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε 
χωροθέτηση δώδεκα (12) περίπου θέσεων στάθμευσης, 
αποκλειστικά για ποδήλατα, επί της οδού Ευάγγελου 
Μπαρμπέτα, μήκους 10μ. και πλάτους 1,5 μ., καθώς και 
την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 
(Ρ−39 και ΠΡ−16γ) (ΠΡ−16γ−θα επιτρέπεται η στάση μόνο 
για τα ποδήλατα), με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο−
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα−
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί−
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την 
απόφαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση, στην τεχνική έκθεση και στο απόσπασμα 
τοπογραφικού διαγράμματος του Τμήματος Οδοποιίας 
Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφοράς της Δ/νσης Τεχνι−

κών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύ−
ρου − Ερμούπολης, βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση−
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω−
ση γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 19 Απριλίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F

Αριθμ. 15156 (6)
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι−

κού ωραρίου για αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων 
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και εργασίας 
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρε−
ωτικής εβδομαδιαίας για υπαλλήλους του Δήμου Τρί−
πολης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16−12−2015).

3) Την με αριθμ. 172/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου Τρίπολης που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, η οποία εγκρίθηκε με 
την με αριθμ. 24479/1496/12−4−2016 απόφαση του Ασκού−
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1072/τ.Β΄/15−4−2016, με την 
οποία καθιερώθηκε για ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου 
Τρίπολης να λειτουργούν είτε σε 24ωρη βάση, είτε κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

4) Τις με αριθμ. 255/2014 και 515/2014 αποφάσεις Δη−
μοτικού Συμβουλίου Τρίπολης που ελήφθησαν σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, οι 
οποίες εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 49003/3177/31−7−2014
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2198/τ.Β΄/11−8−2014, με τις οποίες 
επίσης καθιερώθηκε για ορισμένες υπηρεσίες του Δή−
μου Τρίπολης να λειτουργούν είτε σε 24ωρη βάση, είτε 
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

5) Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί για το προσωπικό 
διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου για το α΄ εξάμηνο του 
έτους 2016, ήτοι έως 30−6−2016:

α) απασχόληση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς 
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

β) εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
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6) Την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στο 
σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου 
Τρίπολης οικονομικού έτους 2016, για την κάλυψη της 
δαπάνης που θα προκύψει από την εφαρμογή της πα−
ρούσας απόφασης, ανά υπηρεσία και Κ.Α. ως εξής:

Κ.Α. Πίστωση

10.6012.0001 1.500,00€

15.6042.0001 4.000,00 €

20.6012.0001 25.000,00 €

20.6022.0001 3.500,00 €

20.6042.0001 10.000,00 €

30.6012.0001 3.000,00 €

30.6042.0001 3.500,00 €

καθώς και των απαιτούμενων πιστώσεων στους αντί−
στοιχους κωδικούς αριθμούς ανά υπηρεσία για την κά−
λυψη των εργοδοτικών εισφορών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016, ήτοι 
έως 30−6−2016:

1) Εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων, ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:

α) Για δέκα τρία (13) άτομα της υπηρεσίας Τεχνικών 
έργων:

Για εργασία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας 
και κατά τις νυκτερινές ώρες συνολικά έως 330 ώρες.

β) Για εβδομήντα (70) άτομα της υπηρεσίας Καθα−
ριότητας:

Για εργασία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας 
και κατά τις νυκτερινές ώρες συνολικά έως 1.900 ώρες

γ) Για πενήντα πέντε (55) άτομα του τμήματος Παι−
δείας και Δια βίου μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκη−
νώσεων):

Για εργασία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας 
και κατά τις νυκτερινές ώρες συνολικά έως 550 ώρες.

δ) Για δύο (2) άτομα του Ιδιαιτέρου γραφείου Δη−
μάρχου:

Για εργασία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας 
συνολικά έως 64 ώρες.

ε) Για είκοσι πέντε (25) άτομα του τμήματος Περιβάλ−
λοντος και Πολιτικής Προστασίας (για τις ανάγκες της 
πυροπροστασίας):

Για εργασία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας 
και κατά τις νυκτερινές ώρες συνολικά έως 400 ώρες.

2) Εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για το ίδιο 
ως άνω προσωπικό, έως 2000 ώρες.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
αναλόγως με τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύ−
ψουν και το σύνολο των ωρών ανά εξάμηνο, για κάθε 
υπάλληλο, δεν θα ξεπερνά το εκ του άρθρου 20 του 
Ν. 4354/2015 προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, ανώτατο 
όριο ωρών.

Από την εφαρμογή της παρούσας θα προκύψει συ−
νολική δαπάνη ύψους 16.500,00 € που θα βαρύνει τους 
πιο πάνω αναφερόμενους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 19 Απριλίου 2016

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

F
Aριθμ. 13686 (7)
Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής, νυκτερινής και 

εξαιρεσίμων ημερών υπερωριακής εργασίας του μό−
νιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού 
Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας 
και Θράκης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 Εθνικό Σύστημα Υγεί−

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 81/Α΄/4−5−2005) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.27694/16−4−2015 (ΦΕΚ 255/
ΥΟΔΔ/17−4−2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί 
διορισμού του Πλωμαρίτη Ευστράτιου ως Διοικητή της 
4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123/τ.Α΄), όπως ισχύει.

4. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22−11−2010) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

5. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011/
Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012 – 2015», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και 3 του Ν. 4238/2014 
(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17−2−2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2014)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄/24−12−2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
34, παρ. 8 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4−12−2015).

9. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.95326/10−12−2015 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουργείου 
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», 
η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: Ψ46Ε465ΦΥΟ−ΖΨΩ.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

11. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.99925/24−12−2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑ−
ΝΑΛΗΨΗ) με ΑΔΑ: 69ΚΚ465ΦΥΟ− 6ΧΔ απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την οποία προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου τετρακο−
σίων ενενήντα έξι χιλιάδων και εκατόν ογδόντα δύο 
ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.496.182,42 €) (ΚΑΕ 0261 
και ΚΑΕ 0263) για αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και 
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εξαιρεσίμων ημερών εργασίας τετρακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (450.000) ωρών, για περίπου πεντακόσιους δύο 
(502) μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδι−
κοτήτων των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μα−
κεδονίας και Θράκης για χρονικό διάστημα από 1−1−2016 
έως και 31−12−2016 (ΦΕΚ 2931/Β΄/31−12−2015 και διόρθωση 
σφάλματος στο αρίθμ. ΦΕΚ 761/Β΄/22−3−2016).

12. Το γεγονός ότι οι Δομές του Π.Ε.Δ.Υ. δύναται να 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και για 7 ημέρες την εβδο−
μάδα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής, 
νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών υπερωριακής ερ−
γασίας τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ωρών, 
ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα 
έξι χιλιάδων και εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα 
δύο λεπτών (1.496.182,42 €), για περίπου πεντακόσιους 
δύο (502) μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων 
και ειδικοτήτων των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού 
Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υγειονομικής Περιφέ−
ρειας Μακεδονίας και Θράκης, για χρονικό διάστημα 
έως και 31−12−2016 για την ομαλή και απρόσκοπτη λει−
τουργία τους σε 24ωρη βάση.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπερωριακή εργασία δε 
θα ξεπερνάει ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο τις εκατόν 
είκοσι (120) ώρες για απογευματινή εργασία (πλην των 
πληρωμάτων ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. για τα οποία 
δε θα ξεπερνάει ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο τις 
διακόσιες (200) ώρες), τις ενενήντα έξι (96) ώρες για 
νυκτερινή εργασία και τις ενενήντα έξι (96) ώρες για 
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2016

Ο Διοικητής
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

F
Aριθμ. απόφ. 59/2016 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου για την 

τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοι−
νωνικής Μέριμνας − Παιδείας − Αθλητισμού − Πολιτι−
σμού Δήμου Αρταίων» έτους 2016».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ − 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
8−6−2006.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων» ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16−12−2015.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/1015 /ΔΕΠ/5−1−2016 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Ν.Π.Δ.Δ..

7. Την αριθμ. 18/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλί−
ου με θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου και καθιέρωση υπε−
ρωριακής εργασίας για την τήρηση και σύνταξη των 
πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ.».

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
υπερωριακή εργασία, έχει προβλεφθεί και υπάρχει εγ−
γεγραμμένη πίστωση ύψους 2.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 
15−6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού έτους 2016, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έως εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο, για το έτος 2016, για την 
τακτική υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κολοβού Αντουανέτα του 
κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) για την τήρηση και 
σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, 
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ..

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρτα 19 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 20 (9)
Αυτοδίκαιη κατάταξη Μουσικών του Οργανισμού Πο−

λιτισμού − Αθλητισμού − Κοινωνικής Προστασίας − 
Αλληλεγγύης του Δήμου Φαρσάλων (Ν.Π.Δ.Δ.) στον 
κλάδο ΤΕ Μουσικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4325/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α ΔΦ) 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του 

Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11−5−2015).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011.
4. Την υπ’ αριθμ. 27/οικ.27404/31−7−2015 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης.

5. Τις με αριθμ. 422/14−11−2011,426/14−11−2011 διαπιστω−
τικές πράξεις του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α 
ΔΦ) για την κατάταξη σε βαθμούς και ΜΚ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4024/2011.

6. Τη με αριθμό 24/295/16−4−2014 διαπιστωτική πράξη 
του Προέδρου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α ΔΦ (ΝΠΔΔ) για κατάταξη 
υπαλλήλου σε ανώτερο βαθμό λόγω τοποθέτησής της 
ως προϊσταμένη Τμήματος.
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7. Τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και τα πτυχία − διπλώματα.
8. Την με αριθμό πρωτ. 142/22−3−2016 βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ΔΦ, αποφασίζουμε:
Την αυτοδίκαιη κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων του Οργανισμού Πολιτισμού − Αθλητισμού − Κοινωνικής Προ−

στασίας − Αλληλεγγύης του Δήμου Φαρσάλων (ΝΠΔΔ) με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης από 
11−5−2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4325/2015),

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΜΚ

1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Γ΄ ΒΑΣΙΚΟ

2 ΓΚΑΤΖΩΝΗ ΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ΄ 3o

3 ΖΑΜΠΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ε΄ 2o
Από τη κατάταξη αυτή θα προκληθεί δαπάνη η οποία θα βαρύνει τους ΚΑ:02.15.6021 και ΚΑ:02.15.6052 του προ−

ϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ΔΦ οικ. έτους 2016 και για τα επόμενα οικονομικά έτη αντίστοιχα.
Από 1−1−2016 θα εφαρμοστεί νέα μισθολογική κατάταξη σε ΜΚ των ανωτέρω υπαλλήλων σύμφωνα με τις δια−

τάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16−12−2015).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φάρσαλα, 23 Μαρτίου 2016 

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΛΟΣ      
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