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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35177/2409/50169 (1)
  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/3935/404/50169/27−4−2012 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας που αφορά στην εγκατά−
σταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «ΕΝΜΑ 
LIMITED CORPORATION» που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν 89/1967, όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132) και ιδί−

ως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι 
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Το Π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως 
ισχύει.

4. Το Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/22−9−2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων... κλπ».

5. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 116/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/3935/404/50169/27−4−2012 (Φ.Ε.Κ. 1459/
Β/2−5−2012) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε 
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η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας 
«ΕΝΜΑ LIMITED CORPORATION» που εδρεύει στον ΠΑ−
ΝΑΜΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του του α.ν. 89/1967, 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά−
θηκε με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

7. Την από 28−12−2015 (αριθμ. πρωτ. 135862/6893) αί−
τηση της εταιρείας, για την ανάκληση της παραπάνω 
απόφασης, αποφασίζουμε: 

΄Αρθρο 1

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/3935/404/50169/27−4−2012
(Φ.Ε.Κ.1459/Β/2−5−2012) απόφαση του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία 
εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της 
εταιρείας «ΕΝΜΑ LIMITED CORPORATION» που εδρεύει 
στον ΠΑΝΑΜΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/1967, 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά−
θηκε με το Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

΄Αρθρο 2

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 F   
Αριθμ. 2901.3/28064/2016 (2)

Μετατροπή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της 

ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 64 Α΄),
που αντικατέστησε το Ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λει−
τουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 204 Α΄) και τις τροποποιήσεις του.

β. της παρ. 27 του άρθρου 77 του Π.δ. 103/2014 «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (170 Α΄).

γ. του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 114 Α΄/22−9−2015).

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

ε. της αριθμ. 2901.01/26812/7−10−2015 απόφασης «Διορι−
σμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολικτικής» (ΦΕΚ 719 ΥΟΔΔ/2015).

2. Την αριθμ. Φ. 214.1/2014/Σχ. 11685 Α΄/27−10−2014 Από−
φαση ΥΝΑ (ΦΕΚ 2993/5−11−2014 Β΄) «Κατανομή οργανικών 
θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

3. Την αριθμ. 2901.26/23746/2015 διαπιστωτική πράξη 
αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του μονί−
μου εκπαιδευτικού βαθμίδας Καθηγητή, της ΑΕΝ/Χίου, 
ΔΑΝΙΗΛ Νικολάου, (ΦΕΚ 954/29−09−2015 Γ΄).

4. Την αριθμ. 2901.26 /15 / 2015 διαπιστωτική πράξη αυ−
τοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου 
εκπαιδευτικού βαθμίδας Καθηγητή, της ΑΕΝ/Μακεδονί−
ας, ΣΧΟΙΝΑ Χ, (ΦΕΚ. 735/27−07−2015 Γ΄).

5. Την αριθμ. 2901.26/23750/2015 διαπιστωτική πράξη 
αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης της μονί−
μου εκπαιδευτικού βαθμίδας Καθηγητή Ειδικών Μαθη−
μάτων, της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, ΜΑΜΑΛΗ Ε. (ΦΕΚ 954/
29−09−2015 Γ΄).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή τριών (03) θέσεων μόνιμου εκπαιδευτι−
κού πρσωπικού, λόγω αποχώρησης των εκπαιδευτικών 
που τις κατείχαν, με τις σχετικές (3), (4) και (5) του 
προοιμίου της παρούσης απόφασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των εδαφίων (α) και (στ) της παρ. 27 του 
άρθρου 77 του Π.δ. 103/2014, ως ακολούθως:

− Δύο (02) θέσεις βαθμίδας Καθηγητή, μετατρέπονται 
σε πάγιες οργανικές θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προ−
σωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή και προσαυ−
ξάνουν τις υφιστάμενες θέσεις της βαθμίδας αυτής, οι 
οποίες διαμορφώνονται σε είκοσι πέντε (25), με αντί−
στοιχη μείωση των οργανικών θέσεων της Βαθμίδας 
Καθηγητή σε είκοσι μία (21).

− Μίας (01) θέσης βαθμίδας Καθηγητή Ειδικών Μα−
θημάτων, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση μό−
νιμου εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή 
Εφαρμογών και προσαυξάνει τις υφιστάμενες θέσεις 
της βαθμίδας αυτής, οι οποίες διαμορφώνονται σε έξι 
(06), με αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων της 
Βαθμίδας Καθηγητών Ειδικών Μαθημάτων σε εννέα (09).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016 

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

   F
Αριθμ. 412/150 (3)
 Έγκριση της υπ’ αρ. 452/21−12−2015 απόφασης του Δη−

μοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου − Δραπετσώνας 
με θέμα τη ανάκληση της με αριθμ. 94/25−5−2009 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 
Δραπετσώνας, ως προς τη μεταφορά του υπαλλή−
λου ΔΟΥΓΕΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Παναγιώτη από 
τη Δημοτική Επιχείρηση «Κέντρο Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών» στον πρώην Δήμο Δραπε−
τσώνας.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07−06−2010).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 και 
του άρθρου 20 παρ. 22 του Ν. 3731/2008 περί μεταφο−
ράς του πλεονάζοντος προσωπικού από τις Δημοτικές 
Επιχειρήσεις

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999 περί 
ανάκλησης ατομικής διοικητικής πράξης − Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

7. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

8. Την υπ’ αρ. 94/25−5−2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του πρώην Δήμου Δραπετσώνας περί με−
ταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού της Δημοτικής 
Επιχείρησης "Κέντρο Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρε−
σιών" στο πρώην Δήμο Δραπετσώνας και σύστασης 
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο ΟΕΥ του Δήμου Κερα−
τσινίου − Δραπετσώνας και αναλόγων ειδικοτήτων με 
αυτές που το μεταφερόμενο προσωπικό κατείχε στη 
Δημοτική Επιχείρηση. (ΦΕΚ 1517/τ.Β΄/24−7−2009).

9. Τις αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16−12−2013, 
ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20−03−2014 και ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/
οικ.18161/18−07−2014 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας των πτυχίων 
και λοιπών στοιχείων του προσωπικού Μητρώου των 
υπαλλήλων βάσει των οποίων ο Δήμος Κερατσινίου− 
Δραπετσώνας προέβη στον έλεγχο νομιμότητας των 
τίτλων σπουδών των υπαλλήλων.

10. Την αρ. 232/28−9−2015 απόφαση Δημάρχου Κερα−
τσινίου−Δραπετσώνας (ΦΕΚ 1163/τ.Γ΄/13−11−2015), με την 
οποία ανακαλείται η υπ’ αρ. 901/2009 απόφαση του 
πρώην Δημάρχου Δραπετσώνας (ΦΕΚ 621/τ.Γ΄/6−8−2009) 
ως προς την κατάταξη του υπαλλήλου ΔΟΥΓΕΚΟΥ ΑΘΑ−
ΝΑΣΙΟΥ του Παναγιώτη σε συσταθείσα θέση ΔΕ Διοι−
κητικού, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, που μεταφέρθηκε ως 
πλεονάζον προσωπικό από τη Δημοτική Επιχείρηση "Κέ−
ντρο Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών " στον πρώην 
Δήμο Δραπετσώνας καθώς αποδείχθηκε η πλαστότητα 
του απολυτηρίου τίτλου Λυκείου του και επομένως δεν 
κατέχει για τη θέση του το απαιτούμενο τυπικό προσόν. 

11. Την υπ’ αριθμ. 452/21−12−2015 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου − Δραπετσώνας 
περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 94/25−5−2009 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Δραπε−
τσώνας ως προς τη μεταφορά του υπαλλήλου ΔΟΥΓΕ−
ΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Παναγιώτη από τη Δημοτική Επι−
χείρηση «Κέντρο Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» 
στον πρώην Δήμο Δραπετσώνας και την κατάργηση 
της θέσης του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 452/21−12−2015 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου−Δραπετσώνας, περί 
της ανάκλησης της με αριθμ. 94/25−5−2009 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Δραπετσώ−
νας ως προς τη μεταφορά του υπαλλήλου ΔΟΥΓΕΚΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Παναγιώτη από τη Δημοτική Επιχεί−

ρηση «Κέντρο Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» 
στον πρώην Δήμο Δραπετσώνας και την κατάργηση 
της θέσης του.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Κερατσινίου−Δραπετσώνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
 F

Αριθμ. 22613/8428 (4)
   Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 53/2016 απόφασης του Δη−

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα περί διαπί−
στωσης της επάρκειας του προσωπικού και της υλι−
κοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από τον Δήμο 
Βύρωνα της αρμοδιότητας «Καταβολή των προνοια−
κών επιδομάτων», όπως αναφέρονται στην περίπτω−
ση 17 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, 
από 01−01−2016.

   Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του Ν. 3582/

2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας 
των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων 
και των περιφερειών, και τον έλεγχο νομιμότητας των 
πράξεων ΟΤΑ μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτο−
τελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, αντίστοιχα.

2) Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 95 
και τις διατάξεις της περ. 17 της παρ. 3Β του αρ. 94 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α).

3) Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σύμφωνα με τις οποίες: «...
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του διοικητικά 
υποστηριζόμενου Δήμου δύναται να διαπιστώνεται η 
επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για 
την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας ή αρμοδι−
οτήτων των προηγούμενων εδαφίων των υπηρεσιών 
του Δήμου και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξής τους. 

Η απόφαση αυτή δύναται να έχει αναδρομική ισχύ 
από 1−1−2013. 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται 
με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5) Τις διατάξεις του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015) «Μέ−
τρα για την ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία ΑμεΑ...

6) Την αριθμ. 53/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα περί διαπίστωσης 
της επάρκειας του προσωπικού και της υλικοτεχνι−
κής υποδομής για την άσκηση της αρμοδιότηας από 
τον Δήμο Βύρωνα «Καταβολή των προνοιακών επι−
δομάτων», όπως αναφέρονται στην περίπτωση 17 
της παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, από 
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01−01−2016, καθώς ο Δήμος διαθέτει το προσωπικό και 
την υλικοτεχνική υποδομή.

7) Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06−02−2015
και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014.

8) Τις διατάξεις του αρ. 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Κατα−
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ−
νηση. Αποκατάσταση των αδικιών και άλλες διατάξεις», 
αποφασίζουμε:

Την δημοσίευση της αριθμ 53/2016 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα περί δι−
απίστωσης της επάρκειας του προσωπικού και της 
υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση της αρμοδιό−
τητας από τον Δήμο Βύρωνα «Καταβολή των προνοια−
κών επιδομάτων», όπως αναφέρονται στην περίπτωση 
17 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, από 
01−01−2016, καθώς ο Δήμος διαθέτει το προσωπικό και 
την υλικοτεχνική υποδομή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
 F

Αριθμ. 23733/8889 (5)
   Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 46/2016 απόφασης του Δη−

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας−Χαλ−
κηδόνας περί διαπίστωσης της επάρκειας του προ−
σωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για την 
άσκηση αρμοδιοτήτων του αρ. 94 του Ν. 3852/2010 
από τον Δήμο Φιλαδέλφειας− Χαλκηδόνας.

   Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του Ν. 3582/2010

(ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας 
των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων 
και των περιφερειών και τον έλεγχο νομιμότητας των 
πράξεων ΟΤΑ μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτο−
τελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, αντίστοιχα.

2) Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 95 
και τις διατάξεις της περ. 17 της παρ. 3Β του αρ. 94 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α).

3) Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σύμφωνα με τις οποίες: «...
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του διοικητικά 
υποστηριζόμενου Δήμου δύναται να διαπιστώνεται η 
επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για 
την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας ή αρμοδι−
οτήτων των προηγούμενων εδαφίων των υπηρεσιών 
του Δήμου και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξής τους. 
Η απόφαση αυτή δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από
1−1−2013. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημο−
σιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως».

5) Τις διατάξεις του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015) «Μέτρα 
για την ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία ΑμεΑ...»

6) Την αριθμ. 46/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας−Χαλκηδόνας περί 
διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού και της 
υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση αρμοδιοτήτων 
του αρ. 94 του Ν. 3852/2010 από τον Δήμο Φιλαδέλφει−
ας − Χαλκηδόνας.

7) Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06−02−2015 και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014.

8) Τις διατάξεις του αρ. 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Κατα−
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ−
νηση. Αποκατάσταση των αδικιών και άλλες διατάξεις», 
αποφασίζουμε:

Την δημοσίευση της αριθμ 46/2016 απόφασης του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας−Χαλκηδό−
νας περί διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού 
και της υλικοτεχνικής υποδομής για την::

Α) Άσκηση αρμοδιοτήτων της παρ. Β του αρ. 94 του 
Ν. 3852/2010, με αναδρομική ισχύ από 01−01−2013 (περι−
πτώσεις Β7, Β8, Β14, Β20α, Β20β, Β20γ, Β24, Β25, Β28, Β29 
και Β9, Β10, B11, B12, Β18, Β22, Β23, Β26 και περίπτωση 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν.δ. 57/1973, της σχετικής νομοθεσίας καθώς 
και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων),

Β)  Άσκηση των αρμοδιοτήτων της περ. 17 της παρ. Β 
του αρ. 94 του Ν. 3852/2010, από 01−04−2016,

Γ) Ανάληψης των αρμοδιοτήτων καταβολής προνοι−
ακών επιδομάτων σε: 1. Απροστάτευτους ανηλίκους, 
2. Ομογενείς πρόσφυγες και 3. Δικαιούχους στεγαστικής 
συνδρομής, από 01−01−2017, καθώς ο Δήμος διαθέτει το 
προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

Αριθμ.: 9409/3640 (6)
    Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.:

«Σύνδεσμος για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων−ΣΒΑΠ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 135/2010(ΦΕΚ/Α/228/2010)» Οργανισμός Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 225, 238 και 280 του Ν. 3852/

2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Το αρ. πρωτ. οικ.7950/2011 (εγκ. 21) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Δι−
ακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 15724/12599/2011 (ΦΕΚ/Β/1522/2011) απόφαση 
Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί 
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σύστασης συνδέσμου−Ν.Π.Δ.Δ. με όνομα: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ−ΣΒΑΠ», όπως 
τροποποιήθηκε με τη αρ. 4111/3944 (ΦΕΚ/Β΄/948/2012) και 
αρ. 40184/33229/2013(ΦΕΚ/Β/2350/2013 αποφάσεις Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Τις αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων: υπ’ αρ. 411/2015 
Δήμου Μαρκοπούλου−Μεσογαίας, υπ’ αρ. 366/2015 Δήμου 
Παλλήνης, υπ’ αρ. 222/2015 Δήμου Παπάγου−Χολαργού», 
περί συμμετοχής ως μέλη στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ−ΣΒΑΠ».

7. Την αριθ. 1/2016 απόφαση διοικητικού συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ−ΣΒΑΠ» περί αποδοχής συμμετοχής των 
Δήμων α) Παπάγου−Χολαργού, β) Παλλήνης και γ) Μαρ−
κόπουλου−Μεσογαίας στον σύνδεσμο.

8. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση Γε −
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ. 15724/12599/2011 απόφαση Γεν. 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ως 
προς τα μέλη του συνδέσμου. Ως εκ τούτου το πρώτο 
άρθρο της συστατικής πράξης έχει ως εξής:

«Συστήνουμε Σύνδεσμο με επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ−ΣΒΑΠ” απο−
τελούμενος από τους Δήμους:

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΓΑ−
ΛΑΤΣΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ−ΠΕΥ−
ΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ−ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΦΙ−
ΛΟΘΕΗΣ−ΨΥΧΙΚΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
Συνδέσμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει 15724/12599/ 2011 απόφα−
ση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
F

Αριθμ.: 23547/ΜΟΕ (7)
    Ανάκληση της Απόφασης δημιουργίας σταθμού

TAXI στην οδό Αυστραλίας Δήμου Ρόδου

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.δ. 244/1987 
(Φ.Ε.Κ 104/1987/τ.Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Επιβατι−
κών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης (Ταξί − Αγοραία) 
όλης της χώρας, εκτός εκείνων που έχουν έδρα την 
περιοχή Αθηνών και περιχώρων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ 90Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.3 του Ν. 3852/2010 

(Φ.Ε.Κ 87Α).

6. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06−02−2015 (ΦΕΚ 24/Α/06−02−2015) και το άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14−04−2014) περί άσκησης κα−
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11−05−2015).

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

8. Την αριθ. πρωτ οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού 
Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης απο−
φάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

9. Την υπ’ αρ. 11755/ΜΟΕ/18−2−2016 απόφασή μας 
(ΦΕΚ 596/Β/07−03−2016)

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Δήμου Ρόδου, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 11755/ΜΟΕ/18−2−2016 απόφαση 
η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως (ΦΕΚ 596/Β/07−03−2016), περί δημιουργίας σταθμού 
TAXI πέντε (5) θέσεων στην οδό Αυστραλίας Δήμου 
Ρόδου, λόγω αναρμοδιότητας του οργάνου που την 
εξέδωσε.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 1 Απριλίου 2016

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ.: 50 (8)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
για το έτος 2016. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ − ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 152 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβο−

λαιογράφων» (ΦΕΚ Α΄ 96/2000), όπως ισχύει, 
β) την με αριθμό 10031/3.2.2006 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύ−
νης «Σύσταση θέσεων στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο 
Εφετείων Αθηνών−Πειραιώς−Αιγαίου και Δωδεκανήσου 
(Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων Π.δ. 164/
2004» (ΦΕΚ Β΄ 160/2006), 

γ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημό−
σιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 143/2014)». 

δ) του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις...»,

2. Το γεγονός ότι πρέπει να καλυφθούν έκτακτες 
ανάγκες του Συλλόγου, όπως ο έλεγχος σε συμβολαι−
ογράφους για την απόδοση δικαιωμάτων από κρατικά 
και τραπεζικά συμβόλαια στο Σύλλογο (άρ. 115 επομ. 
Ν. 2830/2000), λογιστικές εργασίες για την παρουσίαση 
οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων έκτα−
κτων ελέγχων στο όριο παραγραφής, καταγραφής και 
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μεταφοράς αρχείων συμβολαιογράφων στο Σύλλογο 
κατόπιν εισαγγελικών εντολών, έκτακτος καθαρισμός 
για την αποσυμφόρηση των άρχειοφυλακείων του Συλ−
λόγου για εξοικονόμηση χώρου, ηλεκτρονική καταχώ−
ρηση στοιχείων συμβολαιογράφων για την εύρυθμη 
λειτουργία των Υπηρεσιών μιας Στάσης για την ηλε−
κτρονική καταχώρηση εταιρειών. 

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την κάλυψη των ανω−
τέρω αντικειμένων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., για τις οποίες 
απαιτείται η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων 
του και οι οποίες έχουν αυξηθεί με την έλλειψη προ−
σωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων και την απαγόρευση 
νέων προσλήψεων, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
εντός των εργασίμων ημερών, για δώδεκα (12) υπαλλή−
λους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας διαφόρων κλά−
δων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. 
έως δύο χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα ώρες (2.880) ώρες 
συνολικά, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν εί−
κοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο ανά υπάλληλο, από τη 
δημοσίευση της παρούσης έως 31.12.2016.

2. Η υπερωριακή απασχόληση θα πραγματοποιείται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας και μέχρι τις 22.00 μη δυναμένης να 
υπερβεί τις 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο για 
το έτος 2016.

3. Η εν λόγω αποζημίωση θα βαρύνει το προϋπολογι−
σμό εξόδων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., οικονομικού έτους 2016, ο 
οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.Α.Π. 95931/24.12.2015 από−
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΔΑ: ΩΟΥΟΩ−ΜΡΨ), στον οποίο 
υπάρχει σχετική πίστωση επί ειδ.Φορ.0260 καιΚΑΕ 0261.

Η δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι του ποσού 
των 14.643,60 ευρώ σύμφωνα με την αριθ.1595/23.12.2015 
απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Mαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ 

F
Αριθμ.: 591 (9)
   Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης 

για το προσωπικό του λιμενικού ταμείου Φθιώτιδας 
για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις των αρθρ. 7 και 20 του Ν. 4354/2015 

«Διαχείρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο−
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

β) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

γ) Το υπ’ αριθμό 13/25−11−1956 Β.Δ. «Περί συγχωνεύσεως 
του των Λιμενικών Ταμείων Στυλίδας, Κρεμαστής−Λα−
ρίσης, Μώλου, Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδας και Νέας 
Πέλλης Αταλάντης» (ΦΕΚ 296 Α΄).

δ) Την υπ’ αριθμό 18/2016 πράξη της Λιμενικής Επι−
τροπής Φθ/δας.

ε) την υπ’ αριθμ. 2814.3/49325/2015 απόφαση Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση Προϋπο−
λογισμού του Λ.Τ. Φθιώτιδας οικονομικού έτους 2016».

στ) Την αριθμ. 3/2016/2016 απόφαση ανάληψης υπο−
χρέωσης Λ.Τ. Φθιώτιδας (ΑΔΑ: ΩΨΟ6ΟΡΗ9−ΟΙΓ).

2. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απογευματινής 
απασχόλησης με αμοιβή, συνολικά μέχρι 120 ώρες για 
την μία (1) μόνιμη υπάλληλο που υπηρετεί στο Λιμενικό 
Ταμείο Φθιώτιδας, από της δημοσίευσης της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μέχρι 30−6−2016, προς 
αντιμετώπιση παγίων αναγκών του φορέα λόγω έλλει−
ψης προσωπικού καθώς επίσης εποχικών και έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών α΄ εξαμήνου του έτους 2016.

3. Την προκαλούμενη δαπάνη, η οποία προϋπολογί−
ζεται να ανέλθει για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016, 
συνολικά μέχρι το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00), 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» 
του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Φθιώτιδας 
οικονομικού έτους 2016.

Αποφασίζουμε την έγκριση πραγματοποίησης, απογευ−
ματινής υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι 120 
συνολικά ώρες, με προκαλούμενη δαπάνη μέχρι 600,00 
€, για 1 μόνιμη υπάλληλο που υπηρετεί στο Λιμενικό 
Ταμείο Φθιώτιδας, από της δημοσίευσης της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως 30−6−2016, προς 
αντιμετώπιση παγίων αναγκών του φορέα λόγω έλλει−
ψης προσωπικού καθώς επίσης εποχικών και έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών α΄ εξαμήνου του έτους 2016.

Η υπάλληλος που θα απασχολείται υπερωριακά κάθε 
φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα εξαρτηθεί από 
τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και θα καθορίζε−
ται με απόφαση της Διοίκησης του φορέα, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του Λ.Τ. Φθιώτιδας 
για το χρονικό διάστημα από της δημοσίευσης μέχρι 
και 30/6/2016. Σε κάθε περίπτωση οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης δεν δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν 
είκοσι (120) ανά εξάμηνο ανά υπάλληλο. Υπεύθυνος για 
τον έλεγχο πραγματοποίησής τους ορίζεται ο Πρόε−
δρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως και ισχύει από της δημοσίευσής της.

  Στυλίδα, 29 Μαρτίου 2016 

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΜΟΣ

 F
Αριθμ.: 6/11−3−2016 (10)
   Αρ. Συνεδρίασης 3η/2016 11−3−2016
 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Φο−

ρέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για το α΄ 
εξάμηνο του έτους 2016.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του 

Ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου − Αποζημίωση για εργασία 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α΄ 176).
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2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυ−
τοδιοίκηση και την ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 207), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελε−
στή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων» (Α΄ 197).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο έκτο του Ν. 4219/2013 (Α΄ 269).

5. Την με αριθ. 18122/20−4−2005 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και 
Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» (Β΄ 617).

6. Την υπ’ αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5−1−2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα « Παροχή οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του 
Ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 9611/26−2−2016 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Έγκριση Προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των 28 λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών (ΦΔΠΠ) (Β΄ 572).

8. Την υπ’ αριθμ. 1310/10−03−2016 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας «Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» 
για το έτος 2016 και διάθεση πίστωσης ποσού 8.845.592,89 € για την υλοποίησή του».

9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από την απόφαση αυτή, δαπάνης, για το α΄ εξάμηνο του 2016, 
προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 529,76 ευρώ και αποτελεί το 0,18% περίπου της εγκεκριμένης δαπάνης 
μισθοδοσίας του έτους 2016, που είναι σε βάρος του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» για το έτος 2016, αποφασίζει ομόφονα:

Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για δώδεκα υπαλλήλους του Φορέα Διαχεί−
ρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για το α΄ εξάμηνο του 2016.

Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, για το α΄ εξά−
μηνο του 2016, είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΝΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

για το α΄ εξάμηνο του 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 8 20 6 (20*8 ώρες) 160

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ−ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 4 6 4*8ώρες=32

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2 5 6 5*8 ώρες =40

ΣΥΝΟΛΟ 12 232 ώρες

Η ανάγκη για την ως άνω υπερωριακή απασχόληση προκύπτει από την υλοποίηση των Προγραμμάτων − δρά−
σεων του Φορέα όπως αναλύεται στην εισήγηση.

Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθεί με το καθεστώς αυτό ανέρχεται σε 12 άτομα, τα 8 εκ των οποίων 
απασχολούνται στο πρόγραμμα επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής, τα 2 στο πρόγραμμα ενημέρωσης−
ευαισθητοποίησης και τα 2 στο πρόγραμμα παρακολούθησης. Οι 232 ώρες (αθροιστικά για Κυριακές, εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές) για το α΄ εξάμηνο του 2016) σύνολο 160 (8 ώρες *20 ημέρες) ώρες το α΄ εξάμηνο του 2016 
για τα 8 άτομα που απασχολούνται στο πρόγραμμα επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής, 32 (8 ώρες * 
4 μέρες) ώρες για το α΄ εξάμηνο του 2016 τα 2 άτομα στο πρόγραμμα ενημέρωσης−ευαισθητοποίησης και 40(8 
ώρες *5 ημέρες) ώρες για το α΄ εξάμηνο του 2016 τα 2 άτομα στο πρόγραμμα παρακολούθησης. Συνολικά δηλαδή 
232 (160+40+32) ώρες το α΄ εξάμηνο του 2016 για το σύνολο των υπαλλήλων

Η συνολική δαπάνη που αναμένεται να προκύψει ανέρχεται στο ποσό των 529,76 € για το α΄ εξάμηνο του 2016 
και αποτελεί το 0,18% περίπου της εγκεκριμένης δαπάνης μισθοδοσίας του έτους 2016, που είναι σε βάρος του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» για το έτος 2016.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Λιτόχωρο, 11 Μαρτίου 2016

 Ο Πρόεδρος
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr*02010131304160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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