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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 47215/25999 (1)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 

«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρου 241 παρ. 4 και 5 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3852/2010 παρ. 1, 3, 4, 5 και 
6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ' αρ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) περί αποδοχής παραιτήσε−
ως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

6. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 145/2010 
(ΦΕΚ 238/Α΄/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αρ. 44403/20−10−2011 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β΄/2011) 
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

7. Την υπ' αρ. 171/2013 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1881/Β΄/2013) με την οποία 
αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση του Νομαρχιακού 
ΚΕΚ Αθηνών.

8. Την υπ' αρ. 90/2014 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1524/Β΄/2014) με την οποία 
αποφασίστηκε η μεταφορά προσωπικού ιδαχ της τε−
θείσης σε λύση και εκκαθάριση Αμιγούς Νομαρχιακής 
Επιχείρησης (ΚΕΚ) της τέως Νομαρχίας Αθηνών.

9. Την υπ’ αρ. 51/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επι−
τροπής της Περιφέρειας Αττικής.

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 203/21−04−2015 γνώμη του Συλ−
λόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής.

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6202/17−02−2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης.

12. Την υπ’ αρ. 132/2015 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί σύστασης 
δύο (2) θέσεων προσωπικού ιδαχ στον ΟΕΥ της Περι−
φέρειας Αττικής, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 132/2015 (ορθή επανάληψη) από−
φαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί τρο−
ποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ως προς το άρθρο 69), όπως αυτός 
έχει καταρτιστεί με το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/2010) 
και έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 44403/20−10−2011
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β΄/ 
2011), και συστήνονται δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕ−

ΣΕΙΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΡΕΤΣΟΥ 
του Ιωάννη

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ 
του Εμμανουήλ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΛΗ−
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ)

1

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
13.347,84 € περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις για αποδοχές προσωπικού του προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (Ειδικός Φορέας 07−120 και ΚΑΕ 0211, 
0213 και 0292), ανάλογη δε δαπάνη ύψους 26.695,68 € πε−
ρίπου θα προκληθεί και για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2015 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 47259 (2)
Απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση του Δήμου Χίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
του Ν.Δ. 86/1969».

2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18−12−1985) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτη−
νοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188 Β/96) και 294283/23−12−1997 
(ΦΕΚ 68 Β/98) Κ.Υ.Α.

3. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ 
1495 Β/6−9−2010 − Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 382 Β/11−3−2011) 
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρη−
ση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδι−
αιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων 
πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 
1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ».

4. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 
43/Α/1992) και του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/1993).

5. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις».

6. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 « Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).

7. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).

8. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α/2005).

9. Την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 Κεφ. Γ΄ του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014) και του αρθρ. 28 παρ 1. του 
Ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/11−5−2015.

11. Την υπ’ αρ. 78006/2538/1−7−1994 εγκύκλιο δ/γή του 
Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυ−
νηγιού ορισμένου χρόνου».

12. Την υπ’ αρ. 50524/5097/30−10−2012 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ\σης Αιγαίου 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πρά−
ξεων και εγγράφων Μ. Ε. Γ. Γ. στον προϊστάμενο της 
Γεν. Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων αυτής» 
(ΦΕΚ. 3243 Β/5−12−2012).

13. Την από 8−07−2015 εισήγηση της Κοιλούκου Θω−
μαϊτσας Δασολόγου της Διεύθυνσης Δασών Χίου για 
απαγόρευση του κυνηγίου με σκοπό τη προστασία, ανά−
πτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και 
της άγριας πανίδας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
πέντε έτη μέχρι και την 20−08−2020 σε έκταση εμβαδού 
(2.950) δυο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα στρεμμάτων 
στις θέσεις «Μετόχι, Πύργος, Τηγάνι, Μακριά Άμμος, Βα−
θιά Λαγκάδα, Πάρι, Ελίντα, Γυαλι κ.τ.λ. » τοπικών κοινο−
τήτων Σιδηρουντας και Αυγωνυμων περιφερείας Δήμου 
Χίου, που ορίζεται ως εξής:

Βόρεια – Ανατολικά: Από το νοτιότερο σημείο της 
παραλίας Μετόχι Σιδηρουντας ακολουθεί τον ασφαλ−
τοστρωμένο επαρχιακό δρόμο Σιδηρουντας – Ελιντας 
– Λιθιου μέχρι το γεφύρι στην θέση Γυαλι. Στην συνέχεια 
ακολουθεί το ανώνυμο ρέμα με κατεύθυνση νότια μέχρι 
την θάλασσα στην ομώνυμη παραλία.

Νότια – Δυτικά: Κατόπιν ακολουθεί την ακτογραμμή με 
κατεύθυνση Βόρεια μέχρι την θέση Μετόχι από όπου άρχισε.

Το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Δασών Χίου να 
εκδώσει απαγορευτική διάταξη θήρας σύμφωνα με το 
άρθρο 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2015−2016.

  Χίος, 13 Ιουλίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Χίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
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    Αριθμ. 47135 (3)
Απαγόρευση κυνηγιού σε έκταση του Δήμου Χίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
του Ν.Δ. 86/1969»

2. Τις δ/ξεις της υπ' αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/ 
18−12−1985) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτη−
νοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 
366599/16−12−1996 (ΦΕΚ 1188 Β/96) και 294283/23−12−1997 
(ΦΕΚ 68 Β/98) Κ.Υ.Α. 

3. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ 
1495Β/6−9−2010 − Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 382 Β/11−3−2011) 
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρη−
ση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδι−
αιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων 
πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 
1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ». 

4. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 
43/Α/92) και του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/93). 

5. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση,οργάνωση, 
στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις». 

6. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 « Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

7. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α). 

8. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α/2005). 

9. Την υπ' αρ. 4/06−02−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 Κεφ. Γ' του Ν.4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014) και του αρθρ. 28 παρ 1. του 
Ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/11−5−2015. 

11. Την υπ' αρ. 78006/2538/1−7−1994 εγκύκλιο δ/γή του 
Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυ−
νηγιού ορισμένου χρόνου».

12. Την υπ’ αρ. 50524/5097/30−10−2012 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ\σης Αιγαί−
ου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών 
πράξεων και εγγράφων Μ. Ε. Γ. Γ. στον προϊστάμενο 
της Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων αυτής» 
(ΦΕΚ 3243 Β/5−12−2012). 

13. Την από 07−07−2015 εισήγηση της Κοιλούκου Θωμα−
ϊτσας Δασολόγου της Δ/νσης Δασών Χίου για απαγό−
ρευση του κυνηγίου με σκοπό τη προστασία, ανάπτυξη 
και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της 
άγριας πανίδας.

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τρία έτη μέχρι και την 20−08−2018 σε έκταση εμβαδού 
(3.577) τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά 
στρεμμάτων στις θέσεις «Τρυπητή − Καλουλιμε − Πα−
λιοπυργος − Αγ. Κοιλανή − Αγ. Μαρκέλλα − Λαμψα κ.τ.λ» 

των τοπικών κοινοτήτων Παρπαριάς και Βολισσού πε−
ριφέρειας Δήμου Χίου, που ορίζεται ως εξής:

Δυτικά και Βόρεια: Με αφετηρία το τέλος του χωμα−
τόδρομου Παρπαριά − Τρυπητή Καλουλιμε επί της ομώ−
νυμης παραλίας τον ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια 
προς Παρπαριά μέχρι να συναντήσει τον ασφαλτοστρω−
μένο δρόμο Παρπαριά − Αγ. Μαρκέλλα στην θέση Παλιό−
πυργος. Στη συνέχεια συνεχίζει τον ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο Παρπαριά − Αγ. Μαρκέλλα με κατεύθυνση προς 
Παρπαριά μέχρι το σημείο συμβολής του με τον αγρο−
τικό δρόμο που οδηγεί στην Αγ. Μαρκέλλα.

Ανατολικά: Στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια ακο−
λουθεί τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς την Αγ. 
Μαρκέλλα μέχρι που να συναντήσει το χείμαρρο της 
Αγ. Μαρκέλλας τον οποίο και ακολουθεί μέχρι το υφι−
στάμενο γεφύρι του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Παρ−
παριά − Αγ. Μαρκέλλα. Κατόπιν συνεχίζει τον υπάρχοντα 
χωματόδρομο βόρεια της εκκλησίας της Αγ. Μαρκέλλας 
μέχρι να συναντήσει την υπάρχουσα επαρχιακή οδό 
Χίου − Βολισσού την οποία και ακολουθεί μέχρι την 
παραλία Λαμψά.

Νότια: Με δυτική κατεύθυνση δυτική ακολουθεί την 
ακτογραμμή μέχρι την παραλία Τρυπητή Καλουλιμε 
φθάνοντας στο τέλος του χωματόδρομου Παρπαριά − 
Τρυπητή Καλουλιμε από όπου ξεκίνησε.

Το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Δασών Χίου να εκδώσει 
απαγορευτική διάταξη θήρας σύμφωνα με το άρθρο 258 
παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από το κυνηγετικό έτος 
2015−2016.

  Χίος, 10 Ιουλίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Χίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
F

    Αριθμ. 4943/120090 (4)
Τροποποίηση της αριθ. 3178/74222/07−05−2015 απόφα−

σής μας περί «Ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρε−
τούντων στο Δήμο Δελφών Νομού Φωκίδας, για το 
έτος 2015 (ΦΕΚ 950/Β/27−05−2015)».

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ −

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) και ιδίως των 
άρθρων 1, 6, 58 και 280.

β) του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄/18−02−1999) και ιδίως της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 2.
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γ) του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/09−09−1999) και ιδίως 
της παραγράφου 6 του άρθρου 25.

δ) του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομί−
ας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο−
σιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−03−2010) και ιδίως της

παραγράφου 1 του άρθρου 9.
ε) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/ 
28−06−2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση 
θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β 
του άρθρου 7.

στ) του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθ−
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 
93 Α΄).

ζ) της πράξης 4 της 06−02−2015 του Υπουργικού Συμ−
βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα−
τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» 
(ΦΕΚ 24 Α΄).

η) του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/ 
27−12−2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση γγ 
του άρθρου 8.

2. Την αριθ. 3178/74222/07−05−2015 απόφαση μας περί 
«Ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Δελφών 
Νομού Φωκίδας, για το έτος 2015 (ΦΕΚ 950/Β/27−05−2015)».

Το αριθμ. 16406/30−06−2015 έγγραφο του Δήμου Δελ−
φών όπου αιτείται την τροποποίηση των ΚΑ του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου.

3. Τις ανάγκες του Δήμου Δελφών για μετακίνηση 
εκτός έδρας των δημοτικών υπαλλήλων (για τη διεκπε−
ραίωση υποθέσεων του Δήμου, επιβλέψεων Δημ. Έργων, 
εποπτείες, αυτοψίες, μεταφορές, συλλογής στοιχείων, 
τη συμμετοχή σε σεμινάρια, κ.λπ.) αλλά και την έκτακτη 
ανάγκη μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλ−
λοντος σε όμορους Νομούς για την μεταφορά απορ−
ριμμάτων σε υλοποίηση της από 20−04−2015 σχετικής 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και 
Δήμου Λαμιέων.

4. Την αριθμ. 16326/30−06−2015 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών ότι έχουν 
εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου, ως εξής: 
10−6422 2.000,00 €, 15−6422 150,00 €, 20−6422 5.000,00€, 
25−6422 500,00 €, 30−6422 6.000,00 € και 40−6422 
23.000,00 €, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 3178/74222/07−05−2015 από−
φασή μας (ΦΕΚ 950/Β/27−05−2015) και συμπληρώνουμε 
τον εξής ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου: 20−6422 
5.000,00 €.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 3178/74222/07−05−2015 
απόφασή μας (ΦΕΚ 950/Β/27−05−2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 14 Ιουλίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

    Αριθμ. 4945/120099 (5)
Καθιέρωση λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δή−

μου Θηβαίων σε 24ωρη βάση και καθ’ όλες τις μέ−
ρες του μήνα.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕA
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 

της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α΄/ 
2006) και ιδίως της περίπτωσης θ της παραγράφου 2 
του άρθρου 5 και της περίπτωσης β της παραγράφου 2 
του άρθρου 7.

β) του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
Α΄/2007) και ιδίως του άρθρου 36.

γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) και ιδίως των άρθρων 
1,6 και 280.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών» (ΦΕΚ 93 Α΄).

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 4, εδάφιο του
Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/27−
12−2010).

στ) Την πράξη 4 της 06−02−2015 του Υπουργικού Συμ−
βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα−
τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» 
(ΦΕΚ 24 Α΄).

2. Το αριθμ. 16358/01−07−2015 έγγραφο του Δήμου Θη−
βαίων, με συνημμένη την αριθμ. 113/2015 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την καθιέρωση 
λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων 
σε 24ωρη βάση και καθ' όλες τις μέρες του μήνα.

3. Το γεγονός ότι το ποσό της δαπάνης που προκαλεί−
ται έχει προβλεφθεί στους αντίστοιχους κωδικούς: Κ.Α 
20.6012.01 (20.000,00 € για το Μόνιμο Προσωπικό) και Κ.Α 
20.6022.01 (10.000,00 € για το Ι.ΔΑ.Χ. Προσωπικό) στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Θηβαίων για το οικονομικό 
έτος 2015. Ανάλογη δαπάνη προκαλείται για επόμενα 
έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού 
του Δήμου.

4. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε:
Α. Τη λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας και Ανα−

κύκλωσης του Δήμου Θηβαίων σε 24ωρη βάση και καθ’ 
όλες τις μέρες του μήνα, με ωράριο που θα καθορίζεται 
από την Υπηρεσία, για τους εργαζόμενους οι οποίοι 
απασχολούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων 
[Δεκαπέντε (15) οδηγοί απορριμματοφόρων και είκοσι 
(20) εργάτες καθαριότητας]. Οι λόγοι που επιβάλλουν 
τη συγκεκριμένη λειτουργία είναι: (α) ο μεγάλος κυ−
κλοφοριακός φόρτος στους κύριους οδικούς άξονες 
του Δήμου που κάνει δυσχερή την αποκομιδή κατά τις 
εργάσιμες ώρες, (β) οι εποχιακές ανάγκες που αντιμε−
τωπίζει ο Δήμος την καλοκαιρινή περίοδο (από αρχές 
Μαΐου έως τέλη Σεπτεμβρίου), (γ) ο αυξημένος όγκος 
οικιακών απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων αποβλήτων 
πρασίνου και ογκωδών αντικειμένων που προέρχονται 
από την αύξηση των επισκεπτών στις παραλιακές Το−
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πικές Κοινότητες (Αγ. Βασίλειος, Καλαμάκι, Λιβαδόστρα, 
Αγ.Νικόλαος, Αλυκή, Σαράντι, Αγ. Ιωάννης, κ.λπ.), (γ) η 
λειτουργία των λαϊκών αγορών της Δ.Ε. Θήβας και της 
Δ.Ε. Βαγίων, (δ) οι δραστηριότητες πολιτιστικού και 
αθλητικού περιεχομένου του Δήμου και (ε) η αντιμε−
τώπιση καταστάσεων που προέρχονται από τη μείωση 
του προσωπικού.

Β. Τη λειτουργία σε 24ωρη βάση και καθ' όλες τις 
μέρες του μήνα, με ωράριο που θα καθορίζεται από 
την Υπηρεσία, των δύο (2) εργατών καθαριότητας που 
απασχολούνται στις Υπηρεσίες Κοιμητηρίων του Δή−
μου, λόγω των καθημερινών σχεδόν ενταφιασμών και 
αποκομιδής λειψάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 14 Ιουλίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
F

    Αριθμ. απόφ. 259 (6)
Διαπίστωση κατάταξης σε συνιστώμενες προσωποπα−

γείς θέσεις αντίστοιχες των τυπικών τους προσό−
ντων των υπαλλήλων κλάδου δημοτικής αστυνομίας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (Α΄47) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέμηση Γρα−
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά−

σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθ. 14/οικ. 16773/15−5−2015 εγκύκλιο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών και Δ/Α.
3. Το Π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί 

«Καθορισμού προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημόσιου τομέα».

4. Το ΦΕΚ 1072/τ.Β/08−06−2015 στο οποίο δημο−
σιεύθηκαν οι αριθμ. 207/27−05−2015, 208/27−05−2015, 
209/27−05−2015, 210/27−05−2015, 211/27−05−2015, 212/27−
05−2015,213/27−05−2015 οι διαπιστωτικές πράξεις αυτοδί−
καιης κατάληψης θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας 
των κατωτέρω υπαλλήλων.

5. Τα τυπικά προσόντα των κατωτέρω όπως προκύ−
πτουν από τους ατομικούς υπηρεσιακούς τους φακέλους.

6. Την υπ’ αριθμ. 19825/13−07−2015 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς για την 
ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας.

7. Την αριθ. 214/17044/18−06−2015 (ΑΔΑ: 769ΔΩΕΥ−ΤΒΑ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Kαστοριάς 
περί μη επανασύστασης Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυ−
νομίας και την κατάργηση των θέσεων της Δημοτικής 
Αστυνομίας που επανασυστάθηκαν με το άρθρο 19 του 
Ν.4325/2015, διαπιστώνει:

Την αυτοδίκαιη κατάταξη σε συνιστώμενες προσωπο−
παγείς θέσεις αντίστοιχες των τυπικών τους προσόντων 
των κάτωθι υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του Ν.4325/2015: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΒΑΘΜΟΣ 
& ΜΚ

1 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε1
2 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε2
3 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε2
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε2

5 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ−
ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε1

6 ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε2
7 ΠΡΟΒΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καστοριά, 13 Ιουλίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 1045 (7)
Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση Ενιαίας Τεχνικής 

Υπηρεσίας, στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακε−
δονίας − Θράκης).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγ−

χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 37/τ. A΄/2001).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 17 εδ. α του 
Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/2005) «Περιφερειακή συγκρό−
τηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει 
του άρθρου 50 παρ. 4 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Τ.Α΄/ 
11.7.2005).

γ) Τις διατάξεις του Β' Κεφαλαίου, Τρίτο άρθρο του 
Ν.3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προ−
σώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
25/Τ.Α΄/9−2−2007).

δ) Την υπ’ αριθμ. 2206/15−2−2006 απόφαση του Διοικητή 
και Προέδρου του ΔΣ της Α΄ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδο−
νίας (ΦΕΚ 293/τ. B΄/10−3−2006).

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 6 του Ν. 4238/2014 
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) αλλαγή σκο−
πού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/17−2−2014).



18916 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

στ) Η υπ' αριθμ. 59440/4−7−2014 κοινή υπουργική από−
φαση Σύστασης θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου 
Μηχανικών TE και ΠΕ στις Υγειονομικές Περιφέρειες 
(ΦΕΚ 1888/τ. Β/10−7−2014)

η) Την υπ' αριθμ. Α2β/ΓΠ οικ 27694/16−4−2015 (ΦΕΚ 
255/17−4−2015/τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Υγείας 
για τον διορισμό του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

θ) Τις διατάξεις του νόμου υπ' αριθ. 4275/2014 (ΦΕΚ 
149/τ. Α715−7−2014), Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007 Άρθρο 1ο) − 
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες 
διατάξεις.

ι) Την ανάγκη συντονισμού και εποπτείας της λειτουρ−
γίας των Τεχνικών Υπηρεσιών των Μονάδων Υγείας 
αρμοδιότητας της 4ης ΥΠ Ε Μακεδονίας και Θράκης

ια) Το γεγονός ότι με την σύσταση της παρακάτω 
Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αφού 
οι θέσεις, που συνιστώνται με την παρούσα, μεταφέρο−
νται μαζί με τους υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν σ' 
αυτές, από Νοσοκομεία της οικείας Υγειονομικής Περι−
φέρειας, αποφασίζουμε:

Συστήνεται Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία στην Κεντρική 
Υπηρεσία της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέ−
ρειας Μακεδονίας και Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας, 
η οποία θα αποτελεί ξεχωριστή Διεύθυνση αυτής, με 
σκοπό τον προγραμματισμό και την εποπτεία μελετών, 
έργων και προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 
την εκπόνηση και ανάθεση μελετών, την διοίκηση, επί−
βλεψη και τον έλεγχο εκτέλεσης έργων, των φορέων 
παροχής υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μα−
κεδονίας και Θράκης. Η Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
θα εποπτεύει στα θέματα αρμοδιότητας της τις Τεχνι−
κές Υπηρεσίες φορέων παροχής υγείας της 4ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Οργάνωση Τεχνικής Υπηρεσίας
Η Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Πε−

ριφέρειας Μακεδονίας και Θράκης θα αποτελεί Διεύ−
θυνση, με Διευθυντή Μηχανικό ΠΕ ή TE, Υποδιευθυντή 
Μηχανικό ΠΕ ή TE και Γραμματεία και θα περιλαμβάνει 
τα τέσσερα (4) παρακάτω Τμήματα, στα οποία θα προ−
ΐσταται Μηχανικός ΠΕ ή TE:

Διεύθυνση και η Υποδιεύθυνση της Ενιαίας Τεχνικής 
Υπηρεσίας

Είναι υπεύθυνη για την άσκηση καθηκόντων Διευθύ−
νουσας Υπηρεσίας για τη διοίκηση συμβάσεων εκπόνη−
σης μελετών και παροχής συναφών τεχνικών υπηρεσιών 
και εκτέλεσης έγων, στις περιπτώσεις που Προϊσταμένη 
Αρχή, για τη διαδικασία ανάθεσης και εποπτείας εκτέλε−
σης των παραπάνω συμβάσεων, καθίσταται ο Διοικητής 
της Υγειονομικής Περιφέρειας ή αν της ανατεθεί η αρ−
μοδιότητα αυτή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας

Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των 
τμημάτων, ως ακολούθως:

α) Τμήμα Μελετών, Προδιαγραφών και Διαχείρισης 
της Ακίνητης Περιουσίας:

− Είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση και ανάθεση εκ−
πόνησης μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, εδαφο−
τεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελετών ενεργειακής 

απόδοσης έργων κλπ), των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης καθώς για τον τεχνικό, χρονικό και οικο−
νομικό προγραμματισμό και παρακολούθηση πορείας 
εξέλιξης μελετών των εποπτευομένων φορέων

− Είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και παρακολούθη−
ση διαδικασίας υποβολής προτάσεων για χρηματοδότη−
ση μελετών από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή Εθνικούς 
πόρους.

− Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη προδιαγραφών αρ−
μοδιότητος του.

− Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη και τον έλεγχο κτι−
ριολογικών προγραμμάτων

− Είναι υπεύθυνο για θέματα καταγραφής και αξιοποί−
ησης των περιουσιακών στοιχείων της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας και των φορέων αρμοδιότητας της, την 
τήρηση αρχείου ακίνητης περιουσίας, την σύνταξη για 
κάθε ακίνητο σχετικού σχεδιαγράμματος και την πα−
ρακολούθηση της διαδικασίας κτηματογράφησης για 
όλα τα ακίνητα.

− Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και προγραμμα−
τισμό και για την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας 
της 4ης Υ.Πε. και των φορέων που εποπτεύονται από 
αυτήν σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής 
Οργάνωσης και Υποστήριξης.

Επίσης εισηγείται στη Διοίκηση της 4ης Υ.Πε. σε συ−
νεργασία με το Νομικό Σύμβουλο και την Διεύθυνση 
Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, για την απο−
δοχή κληροδοτημάτων κ.λπ. καθώς και την διενέργεια 
αυτοψιών, μετρήσεων και εκτιμήσεων, προς υποστήριξη 
των συμφερόντων της 4ης Υ.Πε. και των φορέων αρ−
μοδιότητα της

β) Τμήμα Προγραμματισμού, Εκτέλεσης και Εποπτείας 
Έργων:

− Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των έργων των 
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 4ης Υγειονομι−
κής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) «Περι−
φερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» 
και των σχετικών διατάξεων περί «Δημοσίων Έργων».

− Είναι υπεύθυνο για Δημοπράτηση, επίβλεψη, παρα−
κολούθηση, έλεγχο εκτέλεσης και παραλαβή από ποιο−
τική και ποσοτική άποψη τεχνικών έργων, ανακαίνισης, 
βελτίωσης ή επέκτασης κτιριακών υποδομών και Η/Μ 
εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας εκτέλεσης των εποπτευ−
ομένων φορέων ή μετά από μεταβίβαση αρμοδιότητας 
σε αυτούς.

− Υποβολή εισηγήσεων γνωμοδοτήσεων στο Διοικη−
τή και τη Μόνιμη Επιτροπή Δαπανών και Προμηθειών 
της Υγειονομικής Περιφέρειας για έκδοση αποφάσεων 
έγκρισης εκτέλεσης έργων, εκπόνησης μελετών, υλο−
ποίησης συντηρήσεων κτιριακού και Η/Μ εξοπλισμού, 
διενέργειας προμηθειών Η/Μ εξοπλισμού

γ) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεγνολογίας:
− Είναι υπεύθυνο για τη μελέτη, τον προγραμματισμό 

και την εποπτεία των προμηθειών του ιατροτεχνολο−
γικού εξοπλισμού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης

− Είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του ιατροτεχνολο−
γικού εξοπλισμού των ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ − ΠΕΔΥ (πρώην 
μονάδες Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ − ΠΕΔΥ (πρώην 
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ),
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− Είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση τον έλεγχο και 
τις προτάσεις μελετών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
προς το Υπουργείο, των Μονάδων Υγείας που εποπτεύ−
ονται από την 4η Υ.Πε.

− Είναι υπεύθυνο να μεριμνά για την ορθολογική χρή−
ση, την αξιοποίηση, την αξιόπιστη λειτουργία και να 
προτείνει την ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού Εξο−
πλισμού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών υγείας της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

− Είναι υπεύθυνο για να εξετάζει τη σκοπιμότητα 
ανάθεσης συμβάσεων συντήρησης Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού και προμήθειας ανταλλακτικών και αναλώ−
σιμων υλικών, σε συνεργασία με τη Δ/νση Οικονομικής 
Οργάνωσης και Υποστήριξης της 4ης Υ.Πε.

δ) Τμήμα Συντήρησης
− Είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, ανακαίνιση, βελ−

τίωση, την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των 
κτιριακών − οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκα−
ταστάσεων και τη συντήρηση του ξενοδοχειακού εξο−
πλισμού, των ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ − ΠΕΔΥ (πρώην μονάδες 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ − ΠΕΔΥ (πρώην ΚΕΝΤΡΑ 
ΥΓΕΙΑΣ).

− Είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και επισκευή όλων 
των ακινήτων που ανήκουν αποκλειστικά στα περιουσι−
ακά στοιχεία της 4ης Υ.Πε,

− Είναι υπεύθυνο για να εξετάζει τη σκοπιμότητα 
ανάθεσης συμβάσεων συντήρησης των κτιριακών, Η/Μ 
εγκαταστάσεων και ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και 
προμήθειας ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών, σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης και 
Υποστήριξης της 4ης Υ.Πε.

Για τη στελέχωση της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας 
της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας και 
την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η Διεύθυνση, 
η Υποδιεύθυνση και τα τμήματα θα στελεχωθούν από 
υπαλλήλους των ΦΠΥΥΚΑ της 4ης Υγειονομικής Περιφέ−
ρειας Μακεδονίας και Θράκης με αντίστοιχη μεταφορά 
των οργανικών τους θέσεων από τους αντίστοιχους 
φορείς ΦΠΥΥΚΑ, στη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
και συγκεκριμένα σε πρώτη φάση ως εξής:

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ
− Τρείς (3) θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ, των 

οποίων οι θέσεις έχουν συσταθεί στην 4η Υγειονομική 
Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης

− Μια (1) θέση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ, η οποία 
έχει συσταθεί στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακε−
δονίας και Θράκης

Οι ανωτέρω υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις έχουν 
συσταθεί στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 
και Θράκης είναι:

− Μίγγα Μαρίνα του Ιωάννη του κλάδου Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΠΕ μόνιμου υπαλλήλου βαθμού Ε'

− Βασιλική Πλιάκα Κουτσουρίδη του Αποστόλου, του 
κλάδου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ, μόνιμου υπαλλή−
λου βαθμού Ε'

− Κωστάκης Νικόλαος του Χρήστου, του κλάδου Αρ−
χιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ υπαλλήλου αορίστου χρόνου 
βαθμού Γ'

− Ψωμιάδης Ευστάθιος του Γεωργίου, του κλάδου Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών ΠΕ υπαλλήλου αορίστου χρόνου 
βαθμού Γ'

2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TE
− Ένας (1) Πολιτικός Μηχανικός TE, ειδικότητας Δομι−

κών Έργων, με μεταφορά της οργανικής του θέσης από 
το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΑΧΕΠΑ» στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 
και Θράκης

− Ένας (1) Μηχανολόγος Μηχανικός TE, με μεταφορά 
της οργανικής του θέσης από το Αντικαρκινικό Νοσοκο−
μείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» στην 4η Υγειονομική 
Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης

Μεταφέρονται, στη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας, οι υπάλληλοι, που υπηρετούν και κατέχουν 
τις ως άνω θέσεις:

− Λυρτζής Αστέριος του Ιωάννη, του κλάδου Πολιτικών 
Μηχανικών Τ.Ε. ειδικότητας Δομικών Έργων, μόνιμος 
υπάλληλος βαθμού Β', από το Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ»

− Σουμελίδου Ελπίδα του Τηλέμαχου, του κλάδου Μη−
χανολόγων Μηχανικών TE, μόνιμος υπάλληλος βαθμού 
Ε' από το Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».

3. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
− Στη δύναμη της ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας εντάσ−

σεται ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρονικός που υπηρετεί στην 4η 
Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης Ο ανω−
τέρω υπάλληλος είναι:

Τσούλιας Στέλλιος του κλάδου ΔΕ Ηλεκτρονικών βαθ−
μού Δ.

Ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και οι Προϊστάμενοι 
επιλέγονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Σε περίπτωση κατάργησης της Ενιαίας Τεχνικής 
Υπηρεσίας, οι οργανικές θέσεις και οι υπάλληλοι που 
μεταφέρονται, στη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας επιστρέφουν στα Νοσοκομεία προέλευσης.

Με απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περι−
φέρειας καθορίζονται ειδικότερα η οργάνωση και ο Κα−
νονισμός λειτουργίας της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η στελέχωση της Γραμματείας της Ενιαίας Τεχνικής 
Υπηρεσίας θα γίνει με διοικητικό προσωπικό που διαθέ−
τει εμπειρία τεχνικής γραμματειακής υποστήριξης, από 
το υπάρχον Διοικητικό προσωπικό της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2015

Ο Διοικητής
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

      Στην αρ. πρωτ. ΙΕ/7203/Π07/5/00008/Ε/Ν.3299/04/ 
08−04−2008 περίληψη της ΙΕ/7203/Π07/5/00008/Ε/ 
Ν.3299/04/08−04−2008 απόφασης Περιφερειάρχη Ηπεί−
ρου που αναφέρεται στη οριστικοποίηση του κόστους, 
ολοκλήρωση αυτής και έναρξη παραγωγικής λειτουργί−
ας της μονάδας που αφορά Ίδρυση ξενοδοχείου κλασ−
σικού τύπου 3* στην Τ.Κ. Αμφιθέας της Δ.Ε. Περάματος, 
Δ. Ιωαννιτών, συνολικού κόστους 1.555.295,00 €,,της επέν−
δυσης «Π. ΓΚΟΓΚΟΣ & Σια Ο.Ε », και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1743/τ.Β΄/03−08−2011, διορθώνεται το εσφαλμένο:

«1. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχε−
δίου, ορίζεται η 19−09−2009»

στο ορθό
«1. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχε−

δίου, ορίζεται η 24−01−2011»

  (Από την Περιφέρεια Ηπείρου)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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