
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αρτέμιδος, ημέρα 
Σάββατο, του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (Ζ΄ Ατ-
τικής).

2 Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολης, 
ημέρα Τρίτη, του Δήμου Ηλιουπόλεως (Δ΄ Αθη-
νών).

3 Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 197588/5101/
07-02-2017 απόφασης χορήγησης άδειας λει-
τουργίας Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης 
Ημερήσιας Νοσηλείας στο Ειδικώς Αναγνωρισμέ-
νο Φιλανθρωπικό Σωματείο: Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων 
Προσώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π)-Παράρτημα Αγρινίου, 
με την επωνυμία: «Κέντρο Αποθεραπείας-Απο-
κατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.-
Παράρτημα Αγρινίου.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας-απασχόλησης με αμοιβή, για πέντε (5) υπαλλή-
λους της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. για 
το έτος 2017.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας-απασχόλησης με αμοιβή, για οκτώ (8) υπαλλή-
λους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2017.

6 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντων μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωπονίας.

8 Έγκριση Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού 
Β ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του έτους 2017 του Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου Ερμιονίδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   απόφ. 180/2017  (1)
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αρτέμιδος, ημέρα 

Σάββατο, του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (Ζ΄ Ατ-

τικής).

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(συνεδρίαση 18η/25- 5-2017 θέμα 14ο) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 4251/τ.Β΄ /29-12-2016) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ.Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/
τ.Β΄/23-12-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β΄/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 239/2005 απόφαση του Νομαρ-
χιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής.

7. Τη με αριθμ. 135/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σπάτων - Αρτέμιδος.

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 3408/13-3-2017 αναφορά των 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρει-
ας Αττικής.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/174-Α΄/25-4-2017 έγγρα-
φο του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρασκευής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Την εκ περιτροπής λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αρ-
τέμιδος, του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, της Ζ΄Αττικής, 
ημέρα Σάββατο, ως εξής:

Α) στην οδό Αμφιτρίτης από 1-2 έως 31-7 κάθε έτους 
και

Β) στην οδό Σπετσών, από παραλία έως Υπαπαντής και 
Θεμιστοκλέους από Σπετσών έως Τριαίνης και τις πέριξ 
αυτών οδών, από 1-8 έως 31-1 κάθε έτους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

Ι

    Αριθμ. απόφ. 179/2017 (2)
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολης, 

ημέρα Τρίτη, του Δήμου Ηλιουπόλεως (Δ΄ Αθη-

νών).

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(συνεδρίαση 18η/25- 5-2017 θέμα 11ο) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 4251/τ.Β΄ /29-12-2016) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.  4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ.Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστη-
ριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/
τ.Β΄/23-12-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β΄/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 34541/28538/28-6-2013 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής.

7. Τις με αριθμ. 139/2016 και 96/2017 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης.

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 2424/22-2-2017 αναφορά των 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρει-
ας Αττικής.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 1014/21/7/13-ε’/09-3-2017 έγ-
γραφο του Τμήματος Τροχαίας Ελληνικού.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Την εκ περιτροπής ανά τετράμηνο λειτουργία της λαϊ-
κής αγοράς Κάτω Ηλιούπολη, του Δήμου Ηλιουπόλεως, 
της Δ΄ Αθηνών, ημέρα Τρίτη, ως κάτωθι:

Α) Από 1/7 έως 31/10 στην οδό Κορνάρου (από την 
Λεωφόρο Βενιζέλου έως την οδό Καρύστου), οδός Αργο-
ναυτών (από την οδό Κορνάρου έως την οδό Κοραή) και 
επί της οδού Χαρ. Τρικούπη, 20μ. δεξιά και 20μ. αριστερά 
από την οδό Κορνάρου.

Β) Από 1/11 έως 29/2 στην οδό Φαρμακίδου (από την 
Λεωφόρο Βενιζέλου έως την οδό Καρύστου), οδός Αρ-
γοναυτών (από την οδό Φαρμακίδου έως το μέσο της 
οδού Βλαχάβα) και οδός Χαρ. Τρικούπη, 20μ. δεξιά και 
20μ. αριστερά από την οδό Φαρμακίδου.

Γ) Από 1/3 έως 30/6 στην οδό Λεωνιδίου και Λυσάν-
δρου (από την Λεωφόρο Ηρώς Κωνσταντοπούλου έως 
την οδό Ιάσονος) και 30 μέτρα επί της οδού Σκουασίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

Ι

    Αριθμ. 137192/3276 (3)
Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 197588/5101/

07-02-2017 απόφασης χορήγησης άδειας λει-

τουργίας Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστα-

σης Ημερήσιας Νοσηλείας στο Ειδικώς Ανα-

γνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο: Ελληνική 

Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Ανα-

πήρων Προσώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π)-Παράρτημα 

Αγρινίου, με την επωνυμία: «Κέντρο Αποθερα-

πείας-Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας 

ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.-Παράρτημα Αγρινίου»

  Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 10 του ν. 2072/1992, «Ρύθμιση επαγ-

γέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών 
κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες 
διατάξεις», (Α΄125),

2. του ν. 2345/1995, «Οργανωμένες υπηρεσίες παρο-
χής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και 
άλλες διατάξεις», (Α΄213),

3. του άρθρου 186, κεφ. Ε, Τομέας Ζ' Υγείας, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του 
ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης», (Α΄ 87),

4. του ν. 3861/2010, «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 112),

5. του ν. 4152/2013, «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» παράγρα-
φος Ε, Υποπαράγραφος Ε9, (Α΄ 107),
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6. του π.δ/τος 395/1993, «Όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία για την ίδρυση λειτουργία και μεταβίβαση 
Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά 
ή Ν.Π.Ι.Δ.», (Α΄166) και ιδίως τα άρθρα 23, 24, 26 και 27,

7. του π.δ/τος 132/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας», (Α΄225), όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 248595/27-12-2016 απόφαση Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
(Β΄ 4309),

8. του π.δ/τος 43/2014, «Τροποποίηση του 
π.δ. 395/1993 (Α΄166) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδι-
κασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέ-
ντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά 
ή Ν.Π.Ι.Δ», (Α΄ 76),

9. της αριθμ. Π4αοικ. 4633/29-09-1993, απόφασης 
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθερα-
πείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και 
λοιπών φροντίδων καθώς και για την διημέρευση των 
ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του 
ν. 2072/1992», Κεφάλαιο Α, (Β΄ 789),

10. της αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.123218/09-11-2011 
απόφασης Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οικονομικών-Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Απλούστευση και ένταξη στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν 
ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρ-
μοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3844/2010 
(ΦΕΚ 63/Α΄)», (Β΄ 2686),

11. της αριθμ. 27/VΙΙ/2012 απόφασης γνωμοδότησης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη διατήρηση του 
συστήματος αδειοδότησης σε προνοιακές δομές αρ-
μοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, (Β΄ 2783) και ιδίως εδάφιο IV παρ. 57, 58, 59,

12. της αριθμ. 249439/5865/30-09-2015 απόφασης 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας, (Β΄ 2188), με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης Κέντρου Αποθερα-
πείας και Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας στην 
ΕΛ.Ε.Π.Α.Π-Παράρτημα Αγρινίου, στην πόλη του Αγρι-
νίου, στη θέση Ο.Τ. 1046 (Β΄ 2188),

13. της αριθμ. 6302/60/09-01-2017 απόφασης Περι-
φερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδι-
οτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (Β΄ 211),

14. της αριθμ. 197588/5101/07-02-2017 απόφασης 
Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας περί χορήγησης 
άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστα-
σης Ημερήσιας Νοσηλείας (Β΄ 575),

β. το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Προστα-
σίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων καθώς 
και τον Ειδικό κανονισμό του παραρτήματος ΕΛ.Ε.Π.Α.Π 
Αγρινίου,

γ. το αριθμ. Δ24α/ΓΠ293/9/12-04-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Προστασίας Α.μεΑ. της Γενικής Διεύθυνσης 
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί στελέχωσης 
των Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης και των 
Κέντρων Διημέρευσης,

δ. την υπεύθυνη δήλωση του προέδρου της Τοπικής 
Διοικούσας Επιτροπής της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π-Παράρτημα Αγρι-
νίου για ορισμό νέου Επιστημονικού διευθυντή και την 
υπεύθυνη δήλωση του ιατρού περί αποδοχής της θέσης,

ε. το αριθμ. 183 Πρακτικό (11-05-2017) της Τοπικής 
Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματος της ΕΛΕΠΑΠ 
περί ανάγκης αντικατάστασης του Επιστημονικού Δι-
ευθυντή,

ζ. την από 19/05/2017 αίτηση του διοικητικού διευ-
θυντή της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π-Παράρτημα Αγρινίου για αντικα-
τάσταση του επιστημονικού διευθυντή με συνημμένα 
δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

Την αναθεώρηση της αριθμ. 197588/5101/07-02-2017 
απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου Απο-
θεραπείας - Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας με 
την επωνυμία: «Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης 
Ημερήσιας Νοσηλείας ΕΛ.Ε.Π.Α.Π - Παράρτημα Αγρινί-
ου», (Β΄ 575), στο Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό 
Σωματείο: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατά-
στασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π)-Παράρτημα 
Αγρινίου, λόγω αντικατάστασης του επιστημονικού δι-
ευθυντή.

Νέος επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου ορίζεται 
ο ιατρός Ζάβρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου με ειδικό-
τητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Οι υποχρε-
ώσεις του επιστημονικού διευθυντή απορρέουν από το 
άρθρο 24 του π.δ/τος 395/1993 (Α΄166).

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 
197588/5101/07-02-2017 απόφαση χορήγησης άδειας 
λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιερά Πόλις Μεσολογγίου, 30 Μαΐου 2017

Η Αντιπεριφερειάρχης  
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ

Ι

    Αριθμ. οικ. 214616/2362 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-

ας-απασχόλησης με αμοιβή, για πέντε (5) υπαλ-

λήλους της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. 

για το έτος 2017.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ.  5 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
σε συνδυασμό με την παρ 1 εδ α του άρθρου 282 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις...».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.  4071/2012 
(ΦΕΚ85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτο-
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσω-
μάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/ 27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(ΦΕΚ. 4302/Β/30-12-2016).

6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-16 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

7. Την αριθμ. 2/1757/0026/17 απόφαση του Υπ. Οι-
κονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 17/Β/2017 περί 
καθορισμού των δικαιολογητικών πληρωμής.

8. Το αριθμ. 56/27-4-17 έγγραφο του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Π.Κ.Μ., με το οποίο εγκρίνει τη χορήγηση 
υπερωριών για το έτος 2017.

9. Την με αριθμ. οικ. 30110(385)/27-01-2017 απόφαση 
Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 390/Β/10-02-2017, περί «Μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους 
Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύν-
σεων, των Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, 
Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφεί-
ων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Την αρ. Α/Α 1784 απόφαση Ανάληψης Υποχρέω-
σης με αριθμ. πρωτ. 150290(3922)/22-05-2017 (ΑΔΑ: 
6ΒΗΛ7ΛΛ-7ΨΓ) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης συνολικού ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(4.000,00 €) από τον προϋπολογισμό της ΠΕ Θεσσα-
λονίκης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 
02.21.01.721.0511.α.01) οικονομικού έτους 2017 (α/α 
ΥΑΕ 1566), για την υπερωριακή απογευματινή εργασία-
απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Λα-
ϊκών Αγορών.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Λαϊκών 
Αγορών προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στον 
έλεγχο των παραστατικών οικονομικών στοιχείων των 
παραγωγών πωλητών, την αξιολόγηση των αιτήσεων για 
χορήγηση θέσεων με τη διαδικασία της μοριοδότησης 
προκειμένου να δοθούν έγκαιρα αποτελέσματα, καθώς 
και τη διενέργεια προκήρυξης νέων επαγγελματικών 
αδειών όπου αναμένεται πλήθος αιτήσεων και αξιολό-
γηση αυτών.

12. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη-
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) και υπάρχει 
σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας-
απασχόλησης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργασίμων ημερών για πέντε (5) υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ., για το χρονικό διά-

στημα από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης έως 31-12-2017.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αύξοντα 
αριθμό 11 σκεπτικό της απόφασης.

3. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης (απο-
γευματινής), είναι κατ' ανώτερο όριο, εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.

4. Για τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών θα εκδοθεί από-
φαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας-
απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και 
το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της 
υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο της εργασίας-
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες εργασί-
ας-απασχόλησης για τον καθένα, ανά εξάμηνο.

5. Αριθμός υπαλλήλων: 5. Απαιτούμενη δαπάνη: τέσ-
σερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €).

6. Για την υπερωριακή εργασία-απασχόληση θα τη-
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο 
οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα 
αποχώρησης.

7. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών 
θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωριακής 
απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου 
έργου.

8. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2017 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 206712(287) (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-

σίας-απασχόλησης με αμοιβή, για οκτώ (8) υπαλ-

λήλους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2017.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/A/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις…».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.  4071/2012 
(ΦΕΚ85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτο-
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσω-
μάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

4. Το π.δ. 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010) «Ορ-
γανόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 81320+77909/
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1-12-2016 (ΦΕΚ 4302/τΒ΄/30-12-2016) απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας Θράκης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας.» και ισχύει.

5. Την αριθμ. 2/1757/0026/17 απόφαση του Υπ. Οικο-
νομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 17/τ.Β΄/2017 περί 
«καθορισμού των δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-16 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

7. Την αριθμ. οικ. 30110(385)/27-1-2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Π.Κ.Μ. 
στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμ-
ματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “Mε εντολή 
Περιφερειάρχη” στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτε-
λεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσε-
ων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων 
και Αυτοτελών Γραφείων της Π.Κ.Μ.».

8. Το Α.Π. 105945/348/23-3-2017 έγγραφο του Γραφεί-
ου Γενικής Διεύθυνσης περί «Έγκρισης πίστωσης για την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης για το έτος 2017». Για τη Δ/νση Του-
ρισμού προβλέπεται συνολικό ποσό 7.000 ευρώ για την 
απογευματινή απασχόληση εννέα (9) υπαλλήλων της.

9. Το αριθμ. πρωτ. 176027/579/08-05-2017 έγγραφο 
του Γραφείου Γενικής Δ/νσηςΑνάπτυξης  και Περ/ντος με 
συνημμένο το με Α.Π. 56/27-4-2017 έγγραφο του Εκτε-
λεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ. με το οποίο εγκρίνει τη 
χορήγηση υπερωριών για το έτος 2017.

10. Την αρ. Α/Α 1784 απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης με αριθμ. πρωτ. 150290(3922)/22-05-2017 
(ΑΔΑ:  6ΒΗΛ7ΛΛ-7ΨΓ) με την οποία εγκρίθηκε η δέ-
σμευση πίστωσης από τον προϋπολογισμό (ΚΑΕ 
02.21.01.721.0511.α.01-Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία - 002486-7) οικονομικού έτους 2017 η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1566 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικού.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Τουρισμού, η 
οποία διαμορφώνει το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του 
τουριστικού προϊόντος για όλη την Π.Κ.Μ και προγραμ-
ματίζει δράσεις σε όλη την Π.Κ.Μ., τόσο για την ανάπτυξη 
του τουρισμού όσο και για την διαμόρφωση τουριστικής 
συνείδησης στον πληθυσμό της. Η Υπηρεσία βρίσκεται 
σε συνεχή συνεργασία με φορείς και επαγγελματίες του-
ρισμού, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες 
ενέργειες για να υλοποιηθούν τα προαναφερθέντα. Επι-
πρόσθετα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, υλοποιού-
νται Ευρωπαϊκά προγράμματα και υπάρχει συνεχής ενη-
μέρωση για τις δράσεις της Υπηρεσίας στα social media. 
Τέλος συμμετέχει σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός ωραρίου και η συμμετοχή της Υπη-
ρεσίας είναι αναγκαία για την υλοποίηση των δράσεων.

12. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη-
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) και υπάρχει σχετι-
κή πίστωση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας-
απασχόλησης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργασίμων ημερών για οκτώ (8) υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚΜ, για το χρονικό διάστημα 
από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης έως 31-12-2017.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αύξοντα 
αριθμό 11 σκεπτικό της απόφασης.

3. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης (απο-
γευματινής), είναι κατ΄ ανώτερο όριο, εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.

4. Για τη Διεύθυνση Τουρισμού ΠΚΜ θα εκδοθεί από-
φαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας-
απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και 
το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της 
υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο της εργασίας-
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες εργασί-
ας-απασχόλησης για τον καθένα, ανά εξάμηνο.

5. Αριθμός υπαλλήλων: 8 (οκτώ). Απαιτούμενη δαπάνη: 
Επτά χιλιάδες ευρώ (7.000 €).

6. Για την υπερωριακή εργασία-απασχόληση θα τη-
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο 
οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα 
αποχώρησης.

7. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚΜ 
θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωριακής 
απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου 
έργου.

8. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2017

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

Ι

Αριθμ. πράξης     293 (6)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.  18 και 29 του 

ν. 4009/2011.
2. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
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3. Την υπ’ αριθ. 6327/15-5-2014 πρυτανική πράξη 
ένταξης του Θεοκλή-Πέτρου Ζούνη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 
1345/28-5-2014 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθ. 167/24-3-2017 όμοια (ΦΕΚ 1153/3-4-2017 τ. Β΄).

4. Την από 20-9-3016 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών 
Εφαρμογών και Τεχνολογίας

5. Την από 27-9-2016 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

6. Το υπ’ αριθ. 178/3-10-2016 έγγραφο του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

7. Την υπ’ αριθ. 75/19-9-2016 αίτηση του ενδιαφερό-
μενου, διαπιστώνουμε: 

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Θεοκλή-Πέτρου Ζού-
νη του Αλεξάνδρου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Πολιτιστική διαχείριση».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2017

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 22080 (7)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντων μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωπονίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ. Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α΄).

3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αριθμ. πρωτ. 126603/
Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Την τροποποιητική διαπιστωτική πρυτανική πράξη 
αριθμ. πρωτ. 7372/28-11-2016 (ΦΕΚ 3934/7-12-2016 
τ. Β΄) αυτοδίκαιης ένταξης από 11-2-2014, των υπηρε-
τούντων μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου II, σε αντίστοιχες θέσεις 
της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.).

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
πονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος αριθμ. συνεδρ. 752/11-5-2017, για τον 
καθορισμό γνωστικού αντικειμένου των Αικατερίνης Κι-
ντζίκογλου του Ευαγγέλου και Αθηνάς Κοτοπούλου του 
Γεωργίου, μελών κατηγορίας ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωπο-
νίας, λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό-
ερευνητικό έργο και τη γνώμη του Τομέα Φυτοπροστα-
σίας του Τμήματος (έγγραφα του Τμήματος Γεωπονίας 
αριθμ. πρωτ. 1774/11-5-2017 και 1775/11-5-2017).

6. Τις αιτήσεις από τις 6-2-2017, των παραπάνω μελών 
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωπονίας για τον καθορισμό του 
γνωστικού αντικειμένου τους.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Ότι τα γνωστικά αντικείμενα των Αικατερίνης Κιντζί-
κογλου του Ευαγγέλου και Αθηνάς Κοτοπούλου του 
Γεωργίου, υπηρετούντων μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθορίζονται ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγο-
ρία Γνωστικό αντικείμενο

1 Κιντζίκογλου Αικατερίνη Ευάγγελος ΕΔΙΠ, TE Φυτοπροστασία-Γεωργικά Φάρμακα

2 Κοτοπούλου Αθηνά Γεώργιος ΕΔΙΠ, ΠΕ Φυτοπροστασία-Γεωργικά Φάρμακα

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2017 

Ο Πρύτανης 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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    Αριθμ. απόφ. 13/2017 (8)
Έγκριση Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού 

Β ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ του έτους 2017 του Δημοτικού Λι-

μενικού Ταμείου Ερμιονίδας.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997. 
2. Τις διατάξεις των παρ.  2, 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αριθ. 2/2015/ΔΕΠ /5/1/2016 Εγκύκλιο Υπουρ-

γείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενι-

κού Ταμείου Ερμιονίδας έχουν αποδυναμωθεί.
6. Τον αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων του Δημοτι-

κού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας. 
7. Την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων,επειγουσών 

αναγκών που προκύπτουν και επιβάλουν την απασχό-
ληση της υπαλλήλου της υπηρεσίας μας, πέραν του κα-
νονικού ωραρίου. 

8. Την ανάγκη για γραμματειακή υποστήριξη των συ-
νεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγμα-
τοποιούνται εκτός ωρών λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας (ΦΕΚ3108/Β/2013).

10. Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου της υπαλλήλου.
11. Ότι η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πι-

στώσεις των Κ.Α.Ε. 10-6012 «Υπερωριακή Απασχόληση» 

598,80 ευρώ και 10-6051.01 «Εργοδοτικές Εισφορές» 
51,20 ευρώ του Π/Υ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Ερμιονίδας οικ. Έτους 2017, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση ημερήσιας υπερωριακής 
απασχόλησης του προσωπικού του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Ερμιονίδας απογευματινής, πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου μέχρι την 22η ώρα για το Β΄ εξάμηνο 
έτος 2017.

2. Ο αριθμός των ωρών που θα μπορεί να απασχολη-
θεί υπερωριακά η υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου, Προκοπίου Δήμητρα είναι ο ανώτερος που 
προβλέπεται από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 δηλαδή 
εκατόν είκοσι ώρες, για το Β΄ εξάμηνο 2017. 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα όρια ωρών απασχόλησης 
είναι τα ανώτερα δυνατά και δύναται να πραγματοποι-
ηθούν ανά εξάμηνο μόνον εφόσον το επιβάλλουν οι 
ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
Υπηρεσίας.

3. Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται από τον 
Πρόεδρο.

4. Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει θα βα-
ρύνει τους Κ.Α.Ε. 10-6012 «Υπερωριακή Απασχόληση » 
598,80 ευρώ και 10-6051.01 «Εργοδοτικές Εισφορές» 
51,20 ευρώ του εγκεκριμένου Π/Υ του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Ερμιονίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμιόνη, 1 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΞΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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