
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέ-
σεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιω-
τών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψήφιων που 
συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 
των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές 
πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελ-
ματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν 
θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό.

2 Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ.32041/ 
15-12-2016 απόφασης κατανομής της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Απόφαση 
κατανομής διοριστέων της 2ΕΓ/2016 προκήρυξης» 
(ΦΕΚ 4137/Β/2016, ΑΔΑ: 7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ).

3 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο
Δήμου Δοξάτου για το έτος 2017.

4 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δικη-
γόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Κ. ΝΕΥΡΟ-
ΚΟΠΙΟΥ για το έτος 2017.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τους 
υπαλλήλους του Δήμου Ικαρίας που τηρούν τα 
Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και των Συμβουλίων των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, καθώς και των 
Ληξιάρχων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, 
έτους 2017.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλή-
λους του Δήμου για το έτος 2017.

7 Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 4384/2016.

8 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-
σχόλησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας του 
ΝΠΔΔ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ» οικ. έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 6502/15/7 (1)
Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέ-

σεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιω-

τών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψήφιων που 

συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 

των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013

(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 

και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδι-

κές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγ-

γελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδική-

σουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και 

της παραγράφου 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παραγρά-
φους 3 και 4 αντίστοιχα του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις της αριθ. Υ186/10.11.2016 απόφα-
σης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα»
(Β΄ 3671).

5. Τις διατάξεις της αριθ. 201408/Υ1/25-11-2016 από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

25 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1807

18271

ΑΔΑ: ΩΨΧΥ465ΧΘ7-ΗΛ2



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18272 Τεύχος Β’ 1807/25.05.2017

6. Τις διατάξεις της αριθ. Φ. 151/27299/Α5/17-2-2017 
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 545).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

8. Την υπ' αριθ 8000/1/2017/44-β΄/12/05/2017 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορίζεται σε 5% το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων επί 

του συνολικού αριθμού εισακτέων στη Σχολή Αστυφυ-
λάκων, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 
13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και το οποίο διεκδικούν οι 
συμμετέχοντες στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 
των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων που προβλέ-
πονται από την ως άνω διάταξη καθώς και οι υποψήφιοι 
που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 
των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν 
να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό 
ποσοστό. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των εισαγο-
μένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5% του προηγού-
μενου εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά 
υπόλοιπα.

Ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισαγομένων 
που προκύπτουν από τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου κατανέμεται σε όσους συμμετέχουν στις 
διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
χωρίς νέα εξέταση, το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος 
του έτους τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικά 
εξεταζόμενα μαθήματα των Ημερησίων Επαγγελματικών 
Λυκείων ή των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων της 
προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη βαθμολογία 
της τελευταίας εξέτασης στα εκάστοτε πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 
του ν. 4452/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013. Κατά τον 
αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν 
στο ειδικότερο ποσοστό της παρούσας παραγράφου 
(10%) γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέ-
ραιη μονάδα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προκύψει 
δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από 
το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γί-
νεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ αν το δεκαδι-
κό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης 
μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 
10% της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται σε 
ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εξετάσεις 
το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για 
όσους συμμετείχαν σε αυτές δύο (2) έτη πριν από το 
έτος συμμετοχής τους στις διαδικασίες εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Αρχικά κα-

τανέμονται οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο 
ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εξετάσεις 
της προηγουμένης παραγράφου το αμέσως προηγούμε-
νο έτος, με τις εναπομείνασες θέσεις να κατανέμονται σε 
όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις αυτές δύο (2) έτη πριν 
από το έτος συμμετοχής τους στη διαδικασία εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Κατά 
τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοι-
χούν στο ειδικότερο ποσοστό 60% της παρούσας πα-
ραγράφου, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη 
ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προκύ-
πτει δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο 
από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση 
γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ αν το δεκαδι-
κό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης 
μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
από το σχολικό έτος 2016-2017.

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
αριθ. 6502/15/14-ιδ΄/09-04-2009 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 707).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Εσωτερικών Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/οικ.15980 (2)
Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/

οικ.32041/15-12-2016 απόφασης κατανομής 

της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

με θέμα: «Απόφαση κατανομής διοριστέων της 

2ΕΓ/2016 προκήρυξης» (ΦΕΚ 4137/Β/2016, ΑΔΑ: 

7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

ΑΔΑ: ΩΨΧΥ465ΧΘ7-ΗΛ2
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δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/A/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 125/
2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 «Εθνι-
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολό-
γησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφά-
νεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α/2016).

4. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/494/οικ.9783/05-04-2016 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας διο-
ρισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού που 
προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την αριθ. 8/1997 προ-
κήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 3320/2005 (Α΄ 48) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).» (ΦΕΚ 1106/ Β/2016).

5. Την προκήρυξη 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ. 6/
10.10.2016, τ. προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π).

6. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ.32041/
15-12-2016 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης με θέμα «Απόφαση κατανομής διοριστέων 
της 2ΕΓ/2016 προκήρυξης» (ΦΕΚ 4137/Β/2016, ΑΔΑ: 
7ΡΦΘ465ΧΘΨ - ΔΩΟ) όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 323/Β/ 
2017).

7. Τους αναμορφωμένους πίνακες διοριστέων
(ΦΕΚ 340/Γ/10-04-2017) της 2ΕΓ/2016 προκήρυξης.

8. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

9. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ. 
32041/15-12-2016 απόφασης της Υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με θέμα «Απόφαση κατανομής διορι-
στέων της 2ΕΓ/2016 προκήρυξης» (ΦΕΚ 4137/Β/2016, 
ΑΔΑ: 7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ) όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 
323/Β/2017) και αντί την κατανομή τριακοσίων εβδο-
μήντα δύο (372) ατόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ), (ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων 1229/Γ/2-12-2016) 
της 2ΕΓ/2016 προκήρυξης αποφασίζουμε την κατανομή 

τριακοσίων εβδομήντα ενός (371) ατόμων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) από τους αναμορφωμένους πί-
νακες διοριστέων (ΦΕΚ 340/Γ/10-04-2017) της 2ΕΓ/2016 
προκήρυξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα,15 Μαΐου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθ. 4592 (3)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 

κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 

υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσω-

πο Δήμου Δοξάτου για το έτος 2017. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

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

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης»
(ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) και ειδικότερα το άρθρο 24 
αυτού.

3. Την αριθ. πρωτ. 71351/14-12-2010 (Εγκύκλιο 41) 
και την αριθ. πρωτ. 74895/30-12-2010 (Εγκύκλιο 60) του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(ΦΕΚ 94/Α/2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

5. Του άρθ. 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δια-
πραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

6. Του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2007), «Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

7. Του άρθ. 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, το οποίο ρυθμίζει 
τον έλεγχο των δαπανών.

8. Το αριθ. 440/27.03.2017 έγγραφο του Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Δοξάτου.

9. Την αριθ. 518/10.04.2017 βεβαίωση του ν.π.δ.δ., περί 
υπάρξεως πιστώσεων στον προϋπολογισμό.

10. Το αριθ. 11237/9.2.2015 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα 
με το οποίο καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ασκεί ο 
Γενικός Δ/ντης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Α.Δ.Μ.Θ. - αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής - (άρθρο 56 
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του ν. 4257/2014), κατόπιν της αριθ. 4/6.2.2015 (ΦΕΚ 24/Α/6.2.2015) πράξης υπουργικού συμβουλίου περί «Αποδοχής 
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δοξάτου για το έτος 2017 ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Υπ. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ
ΕΚΑΣΤΟΣ

1 Διοικητικών ΠΕ 60

1 Διοικητικών ΔΕ 60

1 Διοικητικών TE 60

1 Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ 60

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Αρ. Υπ. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ 
ΕΚΑΣΤΟΣ

6 Βρεφονηπιοκόμων TE 60

3 Βοηθών Βρεφοκόμων ΔΕ 60

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Αρ. Υπ. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ 
ΕΚΑΣΤΟΣ

3 Νοσηλευτών TE 60

1 Βοηθών Νοσοκόμων ΔΕ 60

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

1 Μουσικών TE 60

Το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας για τους ως άνω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι (5) πέντε ημέρες 
το μήνα.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΟΞΑΤΟΥ οικ. έτους 2017 ποσού 1.500,00 € η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 15/6422.01.

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

 Κομοτηνή, 12 Μαΐου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. 4643 (4)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δικηγόρου 

με έμμισθη εντολή του Δήμου Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ για το έτος 2017. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης»

(ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.
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3. Την αριθ. πρωτ. 71351/14-12-2010 (Εγκύκλιο 41) 
και την αριθ. πρωτ. 74895/30-12-2010 (Εγκύκλιο 60) του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 της 
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/
2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

5. Του άρθ. 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δια-
πραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

6. Του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

7. Του άρθ. 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, το οποίο ρυθμίζει 
τον έλεγχο των δαπανών.

8. Το αριθ. 2195/23.03.2017 έγγραφο αίτημα του Δή-
μου Κάτω Νευροκοπίου.

9. Την αριθ. 1961/16.03.2017 βεβαίωση του Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου, περί υπάρξεως πιστώσεων στον προϋ-
πολογισμό.

10. Το αριθ. 11237/9.2.2015 έγγραφό της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα με το 
οποίο καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ασκεί ο Γενικός 
Δ/ντης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.Θ. -
αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής - (άρθρο 56 του ν. 4257/
2014), κατόπιν της αριθ. 4/6.2.2015 (ΦΕΚ 24/Α/6.2.2015) 
πράξης υπουργικού συμβουλίου περί «Αποδοχής παραι-
τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δικηγόρου με 
έμμισθη εντολή του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου για το 
έτος 2017 ως εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθ. 
υπαλ. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 
ΕΚΑΣΤΟΣ

1 Δικηγόρος με
έμμισθη εντολή ΠΕ 60

α) Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός 
έδρας ανά μήνα ορίζεται σε (5) πέντε ημέρες.

β) Ειδικότερα για υπαλλήλους όλων των κατηγοριών 
κλάδων και ειδικοτήτων του Δήμου που θα τους ανατε-
θεί να ασχοληθούν με προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις περιπτώσεις εκείνες των υπαλλήλων που 
επιλέγονται να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προ-
γράμματα διάρκειας μεγαλύτερης των πέντε (5) ημερών 
κατά μήνα επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά 
μήνα ημερών με ανώτατο όριο τις δώδεκα (12) ημέρες/
μήνα μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα συνολικά ημε-
ρών ετησίως. Η εξαίρεση αυτή γίνεται λόγω της φύσεως 
του αντικειμένου εργασίας της (έκτακτες συναντήσεις 
για χρηματοδοτούμενα προγράμματα με προθεσμία 
υποβολής καθώς και προκαθορισμένης μεγαλύτερης 

των πέντε ημερών διάρκειας επιμορφωτικών προγραμ-
μάτων).

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 
1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00/6423 των εξόδων του 
προϋπολογισμού του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 12 Μαΐου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. απόφ. 649/2012012016 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τους 

υπαλλήλους του Δήμου Ικαρίας που τηρούν τα 

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-

λίου και των Συμβουλίων των Δημοτικών και Το-

πικών Κοινοτήτων του Δήμου, καθώς και των Λη-

ξιάρχων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, 

έτους 2017. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36, των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 48, του άρθρου 49, των άρθρων 171 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. 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 διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ. Α΄).

3. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015».

4. Το γεγονός ότι διοικητικοί υπάλληλοι του Δήμου 
μας τηρούν πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργα-
σίας τους τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου και των Συμβουλίων των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ικαρίας, που συστήθη-
κε με τις διατάξεις της παρ. 2.43Α.2 του άρθρου 1 του 
ν. 3852/2010, καθώς επίσης απασχολούνται και για την 
υπηρεσία των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων 
του Δήμου Ικαρίας.

6. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Ικαρίας οικονομικού έτους 2017 για την αντι-
μετώπιση της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης των υπαλ-
λήλων στους ΚΑΕ: 10/6012.01, 10/6012.06, 10/6021.01, 
10/6021.02 και 10/6022.01, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2017 υπερωριακή απασχό-
ληση και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για 
πέντε (5) άτομα μόνιμο τακτικό προσωπικό και δύο (2) 
άτομα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που 
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αμείβεται από τους ΚΑΕ 10/6012.01, 10/6012.06, 10/ 
6021.01, 10/6021.02 και 10/6022.01:

1. Για ένα (1) μόνιμο διοικητικό υπάλληλο του Δήμου Ικα-
ρίας, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

2. Για ένα (1) μόνιμο διοικητικό υπάλληλο του Δήμου 
Ικαρίας, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κηρύκου και ως δέκα 
τρείς (13) ώρες μηνιαίως.

3. Για ένα (1) μόνιμο υπάλληλο κλάδου Γεωπόνων, ο οποί-
ος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δημοτικής 
Κοινότητας Ραχών και έως δέκα τρείς (13) ώρες μηνιαίως.

4. Για ένα (1) διοικητικό υπάλληλο με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος τηρεί τα 
πρακτικά συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Πολυκάρπου και έως δέκα τρείς (13) ώρες μηνιαίως.

5. Για δύο (2) μονίμους διοικητικούς υπαλλήλους, οι 
οποίοι πέραν από τα καθήκοντα της θέσης τους, εκτε-
λούν και χρέη Ληξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου 
Κηρύκου και Ευδήλου και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

6. Για ένα (1) διοικητικό υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πέραν από τα 
καθήκοντα της θέσης του, εκτελεί και χρέη Ληξιάρχου της 
Δημοτικής Ενότητας Ραχών και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

Οι ως άνω ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
δεν θα υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά υπάλληλο κατά το 
πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες 120 ώρες κατά το 
δεύτερο εξάμηνο.

Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη ύψους 
16.100,00 € και θα βαρύνει τους ΚΑ 10/6012.01, 10/12.06, 
10/6022.01 και 10/6021.02 του προϋπολογισμού του Δή-
μου οικονομικού έτους 2017.

Κάθε μήνα θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση των προ-
ϊσταμένων των υπηρεσιών με τις πραγματοποιηθείσες 
ώρες εργασίας και πάντοτε ανάλογα με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθ. απόφ. 20 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλή-

λους του Δήμου για το έτος 2017. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του

ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του

ν. 2503/1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Δήμο.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την απα-

σχόληση προσωπικού του Δήμου πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

7. Τη βεβαίωση της λογιστικής υπηρεσίας σχετικά με 
την ανωτέρω δαπάνη που θα καλυφθεί από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2017 (Κ.Α. 20/6012.01 ποσό 1.500 ευρώ, Κ.Α. 25/6012.01 
ποσό 2.100 ευρώ και Κ.Α. 30/6012.01 ποσό 770 ευρώ), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση για πέντε (5) τα-
κτικούς υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 
κατά το έτος 2017 για 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, 
με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση, για την 
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

1. Δύο (2) υπάλληλοι στο τμήμα ύδρευσης-αποχέτευ-
σης της τεχνικής υπηρεσίας (Κ.Α. 25/6012.01) για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών βλαβών στα δί-
κτυα ύδρευσης-αποχέτευσης και στα αντλιοστάσια των 
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου:

- (κλάδος ΔΕ Τεχνίτης με βαθμό Α΄) 
- (κλάδος ΔΕ Τεχνίτης με βαθμό Α΄).
2. Τρεις (3) υπάλληλοι στο τμήμα περιβάλλοντος, 

καθαριότητας και πρασίνου της τεχνικής υπηρεσίας 
(Κ.Α. 20/6012.01 και 30/6012.01) για την απρόσκοπτη 
εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των 
απορριμμάτων, την εξασφάλιση της καθαριότητας των 
κοινόχρηστων χώρων σε περιόδους αιχμής (εορτές, 
συγκομιδής γεωργικών προϊόντων,...), την πρόληψη και 
αποκατάσταση ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα:

- (κλάδος ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου με βαθμό Γ΄).
- (κλάδος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου με βαθμό Γ΄).
- (κλάδος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου με βαθμό Γ΄).
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού 

θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της τεχνι-
κής υπηρεσίας του Δήμου.

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται 
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κ. Νευροκόπι, 15 Μαΐου 2017

Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθ. 4478/771778 (7)
Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4384/2016. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 του ν. 2889/ 

2001 (ΦΕΚ 37/Α/2-3-2001), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις των άρθρων 7 και 12 του ν. 3329/2005 

(ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005),
3. τις αριθ. 3371/2008 και 223/2009 αποφάσεις της 

Ολομέλειας του ΣτΕ,
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4. το π.δ. 373/1994 (ΦΕΚ 211/Α/6-12-1994) «περί ιδρύ-
σεως Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής 
Σχολής στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟ-
ΚΑΪΤΕΙΟ» και έγκριση του οργανισμού αυτής»,

5. την αριθ. 15584/687806/14-12-2011 διαπιστωτική 
πράξη κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού 
προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου της 
ΕΠΑΣ «ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ» του Ψ.Ν.Α. κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α
του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3289/Β/30-2-2011, σύμφωνα με την οποία καταργή-
θηκε αυτοδίκαια μία θέση κλάδου ΠΕ 18 Εκπαιδευτικού,

6. την αριθ. Γ4α/ Γ.Π. 12972/22-5-2015 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1038/Β/3-6-2015 
«Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»,

7. τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 3 του ν. 4384/1920 
1ο, όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
ν. 4316/ 2014 περί δημοσίων ΓΕΚ που τελούν υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Υγείας, το οποίο κατάργησε τις Επαγγελμα-
τικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, διαπιστώνουμε:

- Οι τέσσερις (4) προβλεπόμενες οργανικές θέσεις 
κλάδου ΠΕ14 Εκπαιδευτικού, οι οποίες είναι όλες κενές 
μεταφέρονται και εντάσσονται στο ΔΙΕΚ «ΓΕΜΕΛΕΙΟ» 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, που αποτελεί 
παράρτημα του Νοσοκομείου.

- Οι πέντε (5) προβλεπόμενες οργανικές θέσεις κλάδου 
ΠΕ17 Εκπαιδευτικού, οι οποίες είναι όλες κενές και μία 
(1) προβλεπόμενη οργανική θέση κλάδου TE Επιμελητών 
που είναι κενή, καταργούνται.

- Οι ακόλουθες τέσσερις (4) οργανικές θέσεις κλάδου 
ΠΕ18 Εκπαιδευτικού, που κατέχει το υπηρετούν προσω-
πικό στην καταργούμενη δυνάμει του ν. 4186/2013 Επαγ-
γελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών Νοσο-
κομείου «ΓΕΜΕΛΕΙΟΣ» του ν. 3475/2006, μεταφέρονται 
αυτοδικαίως, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε 
αυτές με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια κατηγο-
ρία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα στο αντίστοιχο Δ.Ι.Ε.Κ. 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του ν. 4186/2013, που 
αποτελεί παράρτημα του Νοσοκομείου. Οι άδειες και 
το ωράριο εργασίας του εκπαιδευτικού Προσωπικού 
του Δ.I.E.Κ. του ν. 4186/2013 διέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο εκπαιδευτικό προ-
σωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

- Η ισχύς των ανωτέρω ανατρέχει στις 15-09-2015.
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΜΠΙΤΣΗ - 
ΘΩΜΑ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ18
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - 

Διευθύντρια

ΤΖΕΛΑ
ΑΓΑΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ 18

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΧΑΜΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 18

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΚΑΛΙΩΤΟΥ 
ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ 18

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χαϊδάρι, 2 Μαΐου 2017 

 Ο Πρόεδρος

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ   

I

 Αριθ. πρωτ. 167 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-

σχόλησης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας του 

ΝΠΔΔ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ» οικ. έτους 2017. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 49 καθώς και των παρ. 2 και 

3 του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων».

2. 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 διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).

3. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015».

4. Το γεγονός ότι το ΝΠΔΔ του Δήμου Ικαρίας «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ» στερείται τακτικού προσωπικού του δι-
οικητικού κλάδου ώστε να αναλάβει τη γραμματειακή 
υποστήριξη του νομικού προσώπου και την τήρηση των 
πρακτικών του Δ.Σ.

5. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προς ψήφιση προ-
ϋπολογισμό του νομικού προσώπου για την αντιμετώ-
πιση της δαπάνης στους ΚΑΕ 10/6012.01, 10/6051.01, 
10/6051.02 και 10/6052.03 αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απογευματινή απασχόληση 
και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, μέχρι 
20 ώρες μηνιαίως, για το οικονομικό έτος 2017 σε ένα (1) 
διοικητικό υπάλληλο του Δήμου Ικαρίας, ο οποίος εκτός 
από τα καθήκοντα της θέσης του, εκτελεί και την υπη-
ρεσία του ΝΠΔΔ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ». Οι ως άνω ώρες 
υπερωριακής απογευματινής εργασίας δεν θα υπερβαί-
νουν τις 120 ώρες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και 
άλλες 120 ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη ύψους 
2.2250,00 € και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 10/6012.01, 10/ 
6051.01, 10/6051.02 και 10/6052.03 του προϋπολογισμού 
του ΝΠΔΔ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ» οικονομικού έτους 2017.

Κάθε μήνα θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση του Προ-
έδρου με τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας και 
πάντοτε ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, 16 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ    
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*02018072505170008*

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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