
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβε-
στικού Κλιμακίου στη Νήσο Σπέτσες, στο Δήμο 
Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής του Νομού Αττικής.

2 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
με ΜΦΠΑΔ.

3 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με ΜΦΠΑΔ.

4 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου.

5 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης – 2ου Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

6 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στo Δήμο Ιωαννι-
τών. 

7 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία 
είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώ-
σεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προ-
δήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση 
περιοχές:

 α) στους Δήμους Λυκοβρύσεως Μεταμορφώσεως 
Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας Παπάγου Πεύκης 
και Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρι-
κού Τομέα Αθηνών και Βορείου Τομέα Αθηνών και

 β) στον προκαποδιστριακό Δήμο Μιδέας και στις 
προκαποδιστριακές Κοινότητες Δαλαμανάρας, 
Ελληνικού, Ήρας, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα, 
Νέου Ηραίου, Πυργέλλας, Αγίου Ανδριανού, Ανυ-
φίου, Ασίνης, Δρεπάνου, Ηραίου, Λευκακίων, Νέας 
Τίρυνθας, Νέου Ροεινού, Πυργιώτικων και Τολού 
της Περιφεριακής Ενότητας Αργολίδας και στις 
προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Κωνστα-
ντίνου, Μερκοβουνίου και Σκοπής της Περιφερει-
ακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου.

8 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 
μειω μένου ωραρίου του Δήμου Πειραιά.

9 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 
μειω μένου ωραρίου του Δήμου Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος.

10 Καθιέρωση υπερωριακής Εργασίας.

11 Έγκριση υπερωριών Β΄εξαμήνου 2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

12 Διόρθωση σφάλματος στην 48360+48358/ 
29.07.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2455/09.08.2016 (τ.Β).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 56324 οικ. Φ.101.4 (1)
Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβε-

στικού Κλιμακίου στη Νήσο Σπέτσες, στο Δήμο 

Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 

Περιφέρειας Αττικής του Νομού Αττικής.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟY ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 28, 29 και 30 του 

Ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελλη-
νική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 245), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 99, παρ. 5 και 7 του Ν. 4249/2014 (Α’ 73).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 10β του Ν. 3511/ 
2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, 
αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του 
Ν. 4249/2014 (Α΄ 73).

3. Την υπ΄αριθμ. ΕΜ/2/178 /15-04-2014 απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
«Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα 
του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Γραμ-
ματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα 
του Πυροσβεστικού Σώματος (Β’ 1008).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Την υπ’ αριθμ. 63548 οικ. Φ.101.4 /08-12-2015 κοινή 
υπουργική απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου στη Νήσο Σπέτσες στο Δήμο Σπετσών της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
του νομού Αττικής» (Β’ 2799) (ΑΔΑ: 79ΩΔ465ΦΘΕ-3ΣΖ).

5. Την υπ΄ αριθμ. 3871 Φ.217.1/ 12-07-2016 αναφορά 
της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, με την οποία προτείνεται η έναρξη λειτουργίας 
του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Νήσο 
Σπέτσες στο Δήμο Σπετσών της Περιφερειακής Ενότη-
τας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής του νομού Αττικής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει επι πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προυπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Nήσο Σπέ-
τσες στο Δήμο Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής του νομού Αττικής, την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2016

Ο Αρχηγός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑTΖΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 36060/Δ1 (2)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 

με ΜΦΠΑΔ.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του N. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του N. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του N. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του N. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
γής … και 4127/2013», του άρθρου 33 του N. 4186/2013 
(193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του N. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 11 του N. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατά-
ξεις» και του άρθρου 48 του N. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ.10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 

για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του N. 4093/2012» (3057 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ.34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).

4. Την με αρ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.» 
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την με αρ.πρωτ. 
84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. Τ.Π.Σ.Ε./1762/61125/27-07-2015 
απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

6. Την από 22-03-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης, η 
οποία διαβιβάστηκε με το με αριθμ. πρωτ. 4238/22-03-
2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/45891/02-08-2016 απόφαση 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την με αριθμ. πρωτ.197109/Α1/04.12.2015 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο Γενι-
κό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ 2654/τ.Β΄/09.12.2015).

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στη ΧΡΙ-
ΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ άδεια ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστεγα-
ζόμενου με τη ΜΦΠΑΔ «IMAGINE», ιδιοκτησίας της, για 
μία (1) αίθουσα διδασκαλίας, δυναμικότητας είκοσι ενός 
(21) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της συμβολής 
των οδών Νυμφαίου 87 και Αντώνη Τρίτση 58, στην πε-
ριοχή Ευόσμου, του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, στη 
Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2016

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 136056/Δ1 (3)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με ΜΦΠΑΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ 

του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής … 2013-2016».

2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/167535/Δ5/06-11-2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
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Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμε-
νου Νηπιαγωγείου στη Μοσχοχωρίτη Νικολέττα.

3. Την από 24-06-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης, 
η οποία διαβιβάστηκε με το με αριθμ. πρωτ. 8903/ 
12.08.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.

4. Την με αριθμ. πρωτ.197109/Α1/04-12-2015 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο Γενι-
κό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ 2654/τ.Β΄/09.12.2015).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε από το σχολικό έτος 2016 - 2017 την με 
αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/167535/Δ5/06-11-2013 (ΦΕΚ 450/
Β/24-02-2014) Υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συστε-
γαζόμενου Νηπιαγωγείου με το διακριτικό τίτλο «Ιδιω τικό 
Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο – ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΗ ΝΙΚΟ-
ΛΕΤΤΑ», επί της οδού Δαρδανελλίων 26, στη Γλυφάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2016

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 137455/Δ1 (4)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 2) της παρ. Θ του 

άρθρου πρώτου του N. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής … 2013-2016».

2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/125689/Δ5/10-09-2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου στη 
Σχισμένου Σοφία.

3. Το γεγονός ότι το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «ΣΧΙΣΜΕ-
ΝΟΥ ΣΟΦΙΑ» δε λειτούργησε κατά τα σχολικά έτη 2014-
2015 και 2015-2016.

4. Την με αριθμ. πρωτ.197109/Α1/04-12-2015 υπουρ-
γική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ 2654/τ.Β΄/ 
09-12-2015).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε αυτοδικαίως από το σχολικό έτος 2016 - 
2017 την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/125689/Δ5/10-09-2013 
(ΦΕΚ 266/Β/07-02-2014) Υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης – Νηπιαγωγείου με και δ.τ. «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο – 

ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ», επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 
31, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2016

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 136059/Δ1 (5)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης – 2ου Συστεγαζόμενου Νηπια-

γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του N. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ  222 τ.Α/12.10.2012) «Έγκρι-
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του N. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25.01.2013) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες δια-
τάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9.05.2013) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 4127/2013» και του άρ-
θρου 33 του N. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/17.09.2013) «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δι-
ατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του N. 4218/2013 
(Α 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..
και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του N. 4229/2014 
(ΦΕΚ 8/τ.Α/ 10.01.2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου 48 του N. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15.05.2014) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», 
του άρθρου 49 του N. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α/04.08.2014) 
«Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του N. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/3-04-2013).

4. Την με αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... 
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 3324/τ.Β/12-12-2012).

5. Την με αριθμ. πρωτ. 15229/6-4-2015 απόφαση του 
Δήμου Πειραιά.

6. Την από 31-03-2016 αίτηση της Κουρή Μαρίας, νομ. 
εκπρ. της εταιρείας ΜΠΕΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/45891/ 2-08-2016 απόφαση 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση.
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9. Την με αριθμ. πρωτ. 197109/Α1/4-12-2015 
(ΦΕΚ 2654/9-12-2015) Υπουργική απόφαση μεταβίβα-
σης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», 
«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύν-
σεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΜΠΕΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε», άδεια 
ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -2 ου 
Νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με τη ΜΦΠΑΔ ιδιοκτη-
σίας της «ΚΑΡΟΥΖΕΛ»,για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 
δυναμικότητας είκοσι δύο (22) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «2ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- ΚΑΡΟΥΖΕΛ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Χρ. Σμύρ-
νης 24, στο Νέο Φάληρο, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
ΥΠΠΕΘ την Κουρή Μαρία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2016

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 60440 (6)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στo Δήμο Ιωαν-

νιτών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 παρ. 3 του N. 4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» (Α΄ 208),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

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

γ) του άρθρου 86 του N. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων» (Α΄ 114)

δ) του άρθρου 58 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).

3. Τη με αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ιωαννιτών (Β΄ 2138/2011), καθώς και τις ανάγκες της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

5. Το με αριθ. πρωτ. 19699/1673/27-5-2016 έγγραφο 
του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.

6. Tη με αριθ. πρωτ. 27385/4356/ 16-5-2016 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί δέσμευ-
σης πίστωσης και

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
για το έτος 2016 δαπάνη ύψους τεσσάρων χιλιάδων δια-
κοσίων (4.200) ευρώ (Κ.Α.:10.6041.103 «Πρακτική άσκη-
ση δικηγόρων») και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, 
δαπάνη ύψους δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 
(14.400) ευρώ που θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου οικείου 
οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε: α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων 
που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη 
Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, σε δυο (2) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με 
δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, 
κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και αποδοχής αυτής 
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπι-
νων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο 5 του άρθρου 13 του N. 4194/2013. Tα εξάμηνα θα 
ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου και 15 Μαρτίου κάθε έτους.

(γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακο-
σίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος έκα-
στου ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία επιλογής ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα 

με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο 
Ιωαννιτών και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Νο-
μικής Υπηρεσίας, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από 
την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης 
στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις δηλώνονται: 
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμός 
Μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (τα-
χυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση).

Απαραίτητο τυπικό προσόν των ενδιαφερομένων είναι 
η ύπαρξη υπολοίπου χρόνου άσκησης τουλάχιστον ενός 
(1) έτους. Για την επιλογή συνεκτιμώνται κριτήρια όπως ο 
βαθμός πτυχίου ή τυχόν γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις ως 
άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις, 
η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Τα ονόματα των επι-
λεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των 
ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγ-
χου του παρουσιολογίου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του 
Δήμου. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με 
βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής
και Ανθρωπίνων Υπουργός
Δικαιωμάτων Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 32919 (7)
Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία 

είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώ-

σεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προ-

δήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφη-

ση περιοχές:

α) στους Δήμους Λυκοβρύσεως Μεταμορφώσεως 

Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας Παπάγου Πεύκης 

και Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρι-

κού Τομέα Αθηνών και Βορείου Τομέα Αθηνών και

β) στον προκαποδιστριακό Δήμο Μιδέας και στις 

προκαποδιστριακές Κοινότητες Δαλαμανάρας, 

Ελληνικού, Ήρας, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλου-

κα, Νέου Ηραίου, Πυργέλλας, Αγίου Ανδριανού, 

Ανυφίου, Ασίνης, Δρεπάνου, Ηραίου, Λευκακίων, 

Νέας Τίρυνθας, Νέου Ροεινού, Πυργιώτικων και 

Τολού της Περιφεριακής Ενότητας Αργολίδας και 

στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Κων-

σταντίνου, Μερκοβουνίου και Σκοπής της Περι-

φερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 8 περ. β εδ. γ΄ και 

δ΄) και 6 (παρ. 5) του N. 2308/1995 «Κτηματογράφηση 
για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία 
έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 Α παρ. 4 του N. 2308/ 
1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 
και 11 του N. 4164/2013 (Α΄ 156).

3. Τις διατάξεις του Π.δ/γματος 70/2015 «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (Α΄ 114).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ 31/9-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώ-
νη» (Β΄2183).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 201/5-1-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο 

Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περι-
βάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προ-
ϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμέ-
νους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημά-
των και των Αυτοτελών Τμημάτων και τους Προϊσταμένους 
του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους 
Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ» (Β΄6).

6. Το υπ’ αρ. 695/3/26-7-2016 Απόσπασμα Πρακτικού 
του Δ.Σ της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡ-
ΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος 
«ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

7. Το υπ’ αρ. 695/8/26-7-2016 Απόσπασμα Πρακτικού 
του Δ.Σ της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡ-
ΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος 
«ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Καθορίζεται η 5η Αυγούστου 2017 ως ημερομηνία 

μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή: α) η υποβολή εκπρό-
θεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
παρ. 8 του N. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποί-
ησή του με τον N. 4164/2013 και β) η κατάθεση αίτησης 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 2 παρ. 8 και 6 παρ. 5 του N. 2308/1995 μετά την 
τροποποίησή του με τον N. 4164/2013, όπως ισχύει, στις 
υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Δήμους Λυκοβρύ-
σεως, Μεταμορφώσεως Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας, 
Παπάγου, Πεύκης και Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότη-
τας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Βορείου Τομέα Αθηνών.

2. Καθορίζεται η 31η Αυγούστου 2017 ως ημερομηνία 
μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή: α) η υποβολή εκπρό-
θεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8 
του N. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 
με τον N. 4164/2013 και β) η κατάθεση αίτησης διόρθωσης 
προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 
παρ. 8 και 6 παρ. 5 του N. 2308/1995 μετά την τροποποίησή 
του με τον N. 4164/2013, όπως ισχύει, στις υπό κτηματο-
γράφηση περιοχές στον προκαποδιστριακό Δήμο Μιδέας 
και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Δαλαμανάρας, 
Ελληνικού, Ήρας, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα, Νέου 
Ηραίου, Πυργέλλας, Αγίου Ανδριανού, Ανυφίου, Ασίνης, 
Δρεπάνου, Ηραίου, Λευκακίων, Νέας Τίρυνθας, Νέου Ρο-
εινού, Πυργιώτικων και Τολού της Περιφεριακής Ενότητας 
Αργολίδας και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου 
Κωνσταντίνου, Μερκοβουνίου και Σκοπής της Περιφερεια-
κής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016

Με εντολή Υπουργού
και Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού
και Αστικού Περιβάλλοντος

ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ
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Αριθμ. 67055/25907 (8)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Πειραιά.

Με την υπ’ αριθμ. 274/30-05-2016 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του 
Ν.  4368/2016, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12355/ 
21.03.2016 αίτησης της ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Πα-
ναγιώτη, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12675/22-03-2016 αίτησης 
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ του Ιωάννη, της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 13002/23-03-2016 αίτησης της ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗΣ του Θωμά, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12953/23-03-2016 
αίτησης της ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Κωνσταντίνου, της 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 13506/28-03-2016 αίτησης της ΜΟΝΙΑ-
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑΣ του Αντωνίου, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
12955/23-03-2016 αίτησης της ΜΠΟΥΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 
Νικηφόρου, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30592/3330/12-07-2016 
βεβαίωσης του Δήμου Πειραιά περί μη ύπαρξης ενερ-
γών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Κα-
θαριστριών στον ανωτέρω Δήμο και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
58050/22293/22-08-2016 εγκριτικής απόφασης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το ωράριο 
εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, 1) ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του 
Παναγιώτη, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών από 3,5 ώρες 
σε 8 ώρες ημερησίως, 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ 
του Ιωάννη, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών από 3,5 ώρες 
σε 8 ώρες ημερησίως, 3) ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Θωμά, 
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών από 2 ώρες σε 8 ώρες ημε-
ρησίως, 4) ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Κωνσταντίνου, ειδικό-
τητας ΥΕ Καθαριστριών από 2 ώρες σε 8 ώρες ημερησίως, 
5) ΜΟΝΙΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑΣ του Αντωνίου, ειδικότητας 
ΥΕ Καθαριστριών από 1,5 ώρες σε 8 ώρες ημερησίως και 
6) ΜΠΟΥΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Νικηφόρου, ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστριών από 3,5 ώρες σε 8 ώρες ημερησίως.

(Αριθμ. βεβ. της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου 
Πειραιά: 3910/11-05-2016).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
58050/22293/22-08-2016).

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

(9)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος.

Με την υπ’ αριθμ. 133/22-06-2016 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 
παρ. 1 του Ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
3821/02-03-2016 αίτησης της ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
του Δημητρίου, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14425/19-07-2016 
βεβαίωσης του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος περί 
μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων στο 

Δήμο και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58211/22356/22-08-2016 
εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας της υπαλλήλου 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Δημητρίου ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων από 3 ώρες και 12 
λεπτά σε 8 ώρες εβδομαδιαίως.

(Αριθμ. βεβ. βεβαίωσης οικονομικής υπηρεσίας του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος: 11886/14-06-2016).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
58211/22356/22-08-2016).

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

 Αριθμ. 719 (10)
  Καθιέρωση υπερωριακής Εργασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΑΙΔΕΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

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

(ΦΕΚ 87/Α/2010) - «Πρόγραμμα - Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

Ν. 2503/1997.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του 

Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/2015) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

5. Τη με αριθμό πρωτ. 2/2015/5-1 -2016 ΔΕΠ «Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις  ........ και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

6. Την 94/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΚΟΙ.Π.Α.Π. περί ορισμού πρακτικογράφου.

7. Το γεγονός ότι η Ρουμελιώτου Ιωάννα υπάλληλος 
του Ν.Π.Δ.Δ -ΚΟΙ.Π.Α.Π. κλάδου ΔΕ Διοικητικού, τηρεί 
τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμ-
βουλίου πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας.

8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 1.000€ 
που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 60.6012.0001 του προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία πέραν της υπο-
χρεωτικής για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 για την 
υπάλληλο Ρουμελιώτου Ιωάννα του Δημητρίου, για την 
τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ΚΟΙ.Π.Α.Π. και μέχρι 120 ώρες το 
εξάμηνο.

Η αμοιβή θα καθορίζεται με βάσει τις διατάξεις του 
Ν. 4354/2015.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πεύκη, 17 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 70/16 (11)
Έγκριση υπερωριών Β΄εξαμήνου 2016.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΟΤΑ (ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-6-2016)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. 12 της υποπαραγρ. Γ1, της 

παραγρ. Γ του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012», στο πε-
δίο εφαρμογής των άρθρων του δεύτερου κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011 εντάσσονται οι εργαζόμενοι Ι.Δ.Α.Χ. των 
Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., όπως η ΔΕΛΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.  4354/2015 
(Α’ 176).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 «Οργανωτική Διάρθρωση 
των Υπηρεσιών της Εταιρείας» του «Εσωτερικού Κανονι-
σμού Υπηρεσιών» της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), όπως έχει καταρ-
τιστεί και εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 26/26.03.2010 από-
φαση του Δ,Σ. της Εταιρείας περί έγκρισης Εσωτερικού 
Κανονισμού Υπηρεσιών Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ΑΕ (ΟΤΑ) και ισχύει.

4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης και απασχό-
λησης κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και 
κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών, εκατόν είκοσι (120) εργαζομένων 
Ι.Δ.Α.Χ. της ΔΕΔΙΣΑ Α,Ε. (ΟΤΑ) για το Β’ εξάμηνο 2016, 
λόγω αυξημένων εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών και υποχρεώσεων της επιχείρη-
σης που οφείλονται, στην ιδιαιτερότητα και φύση του 
αντικειμένου της, στην 24ωρη λειτουργία της, στον αυ-
ξημένο όγκο των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια του 
Β’ εξαμήνου κάθε έτους ένεκα της αθρόας προσέλευσης 
τουριστών, των πραγματοποιούμενων εκδηλώσεων - 
εθνικών και θρησκευτικών εορτών, των θερινών απο-
ψιλώσεων, αλλά και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ατυ-
χήματα, όπως επίσης στον αυξημένο φόρτο διοικητικών 
εργασιών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της 
υπερωριακής εργασίας και από την υλοποίηση δράσεων 
που προωθεί η επιχείρηση για τον εκσυγχρονισμό της 
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.

5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη η οποία δεν 
θα υπερβεί το ποσό των 9.000 € για την πληρωμή των 
υπερωριών των ανωτέρω εργαζομένων έχει εγγραφεί 
και βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 
2016 της επιχείρησης, και ειδικότερα τους Κ.Α. 60.00.02 
με τίτλο «Αμοιβές Υπερωριακής Απασχόλησης Εμμίσθου 
Προσωπικού», Κ.Α. 60.03.00 με τίτλο «Εργοδοτικές Ει-
σφορές (ΚΑ Εμμίσθου Προσωπικού» και 60.03.01 με τίτλο 
«Εργοδοτικές Εισφορές Λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων», 
αποφάσισε ομόφωνα:

Την έγκριση - καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, 
νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές, 
και εξαιρέσιμες ημέρες εκατόν είκοσι (120) εργαζομέ-
νων της επιχείρησης, οι οποίες κατά περίπτωση και ανά 
εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα του Β’ εξαμήνου 
έτους 2016, ανέρχονται: i) μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) 
ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία εργάσιμων 
ημερών, ii) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για νυχτερινή 
υπερωριακή εργασία και iii) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) 
ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες.

Οι ανωτέρω ώρες αποτελούν ανώτατο όριο εξαμήνου 
(πλαφόν). Oι πραγματικές ώρες Υπερωριών και η κατα-
νομή αυτών ανά απασχολούμενο θα εξαρτηθούν από 
τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες, 
θα πιστοποιούνται ανά μήνα με βεβαιώσεις των Προ-
ϊσταμένων των Τμημάτων και θα εγκρίνονται από τον 
Πρόεδρο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Η προκαλούμενη δαπάνη για την πληρωμή των υπε-
ρωριών βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016 
της επιχείρησης.

Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)
Στην 48360+48358/29-07-2016 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2455/09-08-2016 
(τ.Β) στη σελίδα ένα (1) διορθώνεται όπου αναφέρεται ο 
εσφαλμένος φορέας «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»,

στο ορθό: «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - 
Θράκης».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης)
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*02029151309160008*

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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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. 

E     

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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