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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ........................
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αιγαίου .............................................................
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι−
μοκάθαρσης με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕ−
ΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» και δ.τ. «ΣΥΓ−
ΧΡΟΝΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» στην ευρύτερη πε−
ριοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πατρών, με
το Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ
Η ΒΟΗΘΕΙΑ». .......................................................................................
Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες για τους υπαλλήλους, ειδικότητας
δημοσιογράφοι, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. ..........................................
Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες για το μόνιμο, το με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου (πλην δημοσιογράφων) και
το αποσπασμένο προσωπικό στη Γενική Γραμμα−
τεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. ..............................
Έγκριση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο, το με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρό−
νου (πλην δημοσιογράφων) και το αποσπασμένο
προσωπικό στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας. ............................................................................
Απαγόρευση άσκησης θήρας στις θέσεις Κάστρο Λά−
ρισας Άργους, Προφ. Ηλίας, Αγ. Μαρίνα, Αγ. Τριά−
δα, Αγ. Ανάργυροι Ταξιάρχες και Αγ. Σωτήρα δ.ε.
Άργους Δήμου Άργους −Μυκηνών. ..................................
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση με την
επωνυμία «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για άτο−
μα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες
του Εργαστηρίου ««ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»» στο ΕΡ−
ΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» Φιλαν−
θρωπικό Σωματείο Ειδικώς Αναγνωρισμένο για
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άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπη−
ρίες, με έδρα την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, το
οποίο θα στεγαστεί στην περιοχή ΛΙΜΑΝΙ της Ιε−
ράς Πόλεως Μεσολογγίου Νομού Αιτωλοακαρνα−
νίας − δυναμικότητας από είκοσι έξι έως και πε−
νήντα (26−50) ατόμων με νοητική υστέρηση. ......... 8
Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Τμήμα Κινη−
ματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.................. 9
Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου............................................. 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Αριθμ. Φ.146/22/107029/Ζ2
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4

5

6

7

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄),
β. του Α΄ 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ. του Π.δ. 114/14 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,
δ. του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων » (ΦΕΚ 20 Α΄),
ε. του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄),
στ. της αριθμ. 92382/Α1/11−06−2015 υπουργικής απόφα−
σης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.
ΠΑΙ.Θ) (ΦΕΚ 1183 Β΄).
2. Την αριθμ. Α 6229/22−07−1999 πράξη του Πρύτανη
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το διο−
ρισμό του Βασίλειου Παπαδόπουλου στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

«Γενική Τοπολογία με Έμφαση στους Συναρτησιακούς
Τυπολογικούς Χώρους» (ΦΕΚ 173/03−11−1999 τ. Γ΄).
3. Την από 12−03−2015 αίτηση του Καθηγητή Βασίλειου
Παπαδόπουλου για τη μεταβολή του γνωστικού του
αντικειμένου.
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πο−
λιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (αρ. συν.
06/01−04−2015) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικει−
μένου του ως άνω Καθηγητή καθώς και τη σύμφωνη
γνώμη του Τομέα Μαθηματικών−Προγραμματισμού και
Γενικών Μαθημάτων,
5. Το αριθ. πρωτ. Α 4984/12−05−2015 έγγραφο της Πρυ−
τανείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που
αφορά στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Κα−
θηγητή Βασίλειου Παπαδόπουλου,
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Καθηγητή Βασίλειου Παπαδόπουλου του Αριστείδη
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από
«Γενική Τοπολογία με Έμφαση στους Συναρτησιακούς
Τυπολογικούς Χώρους», σε «Μαθηματική Ανάλυση−
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2015
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
F
Αριθ. Φ.146/20/107016/Ζ2
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
O YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄),
β. του Π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ. του Π.δ. 114/14 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,
δ. του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄),
ε. του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄),
στ. της αριθμ. 92382/Α1/11−06−2015 υπουργικής απόφα−
σης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.
ΠΑΙ.Θ) (ΦΕΚ 1183 Β΄).

2. Την αριθμ. 3914 A/18−07−2014 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τη μονιμοποίηση του Νικο−
λάου Μπουμπάρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο « Πολιτιστικές Βιομηχανίες και
Νεανικές Κουλτούρες» (ΦΕΚ 983/25−07−2014 τ. Γ΄).
3. Την αριθ. πρωτ. 348/04−03−2015 αίτηση του Καθη−
γητή Νικολάου Μπουμπάρη για τη μεταβολή του γνω−
στικού του αντικειμένου.
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πο−
λιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών (αρ. συν. 8/01−04−2015) του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του
γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή και το
γεγονός ότι δεν υπάρχουν Τομείς.
5. Το αριθ. πρωτ. 2535/22−04−2015 έγγραφο της Πρυ−
τανείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά στην
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή Νικο−
λάου Μπουμπάρη.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Καθηγητή Νικολάου Μπουμπάρη του Ιωάννη του
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, από «Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Νεανικές
Κουλτούρες», σε «Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Ψηφιακά
Μέσα Επικοινωνίας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2015
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
F
Αριθμ. Γ3.β/ΓΠ/οικ. 57065
(3)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο−
κάθαρσης με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΦΡΟΛΟ−
ΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» και δ.τ. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΦΡΟ−
ΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερει−
ακής Ενότητας Πατρών, με το Παν/κό Γενικό Νοσο−
κομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 106/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173, τ.Α΄) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2646/1998 «Ανά−
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ.Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων...., για την
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων
και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α΄), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 25/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ−
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 29 τ.Α΄).
6. Την αριθμ. Υ104/02−03−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα
Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ 309 τ.Β΄).
7. Την αριθμ. Α1α/οικ. 14112/25−02−2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ
74, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)
8. Την αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ 22990/2015 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπλη−
ρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 487, τ.Β΄)
9. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/22−04−2005) «Κωδικο−
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ−
βερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
10. Την από 04−12−2014 αίτηση της εταιρίας με την
επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» και
δ.τ. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.»
11. Την αριθμ. 10 απόφαση της 250ης/14−07−2015 Ολο−
μέλειας του Κε.Σ.Υ.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά−
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟ−
ΝΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» και δ.τ. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» στην ευρύτερη περιοχή της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Πατρών, με το Παν/κό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».
Το Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η
ΒΟΗΘΕΙΑ», καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονι−
κώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν
προκύπτουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015
Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 12750
(4)
Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές
ώρες για τους υπαλλήλους, ειδικότητας δημοσιο−
γράφοι, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορί−
στου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄ /27.10.2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι−
κής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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β) του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 A΄/14.03.1997)
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»,
γ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2014) «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις),
δ) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις»,
ε) του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄/22.11.2010) περί αναλή−
ψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες,
στ) του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 2/17805/0022/13.03.2013
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 662/Β/21.03.2013)
«Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που
απασχολούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 1 του άρθρου 4 και της πα. 1α του άρθρου 31 του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως ισχύει».
ζ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ 169
A΄/28.08.2014) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας
και Προβολής».
η) του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄/24−5−
2004), «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ»
όπως ισχύει,
θ) του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 A΄/19.03.2015)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις»,
ι) του Π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ 169 A΄/28.08.2014) «Οργανισμός
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/27.01.2015 (ΦΕΚ 21
Α΄/27.01.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ9/30.01.2015 (ΦΕΚ 207
Β΄/30.01.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Νικο−
λάου Παππά».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 167/27.2.2015 (ΦΕΚ 103
ΥΟΔΔ/05.03.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Ενημέρωσης».
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5719/03.04.2015 (ΦΕΚ
546 Β΄/06.04.2015) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή
Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επι−
κοινωνίας και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μο−
νάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων
και Γραφείων) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας
και Επικοινωνίας».
6. Το γεγονός ότι το προσωπικό των υπηρεσιών της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πρό−
κειται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες άμεσης
ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης
επί ζητημάτων κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και οι
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν από
τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων
τύπου, την κάλυψη επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας
προσωπικοτήτων άλλων χωρών, καθώς και την εφαρ−
μογή νέων διοικητικών μέτρων.
7. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω
αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως έντεκα (11)
δημοσιογράφοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης,
έως δεκαέξι (16) ώρες ανά μήνα κατ’ άτομο, για τις
εξαιρέσιμες ημέρες και έως τέσσερις (4) δημοσιογράφοι
της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης, έως δεκαέξι (16)
ώρες ανά μήνα κατ’ άτομο, για τις νυκτερινές ώρες.
Αφορά σε καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες και κατά τις νυκτερινές ώρες χιλίων
τετρακοσίων σαράντα (1.440,00) ωρών, συνολικά, έως
31.12.2015.
8. Την υπ’ αριθμ. 10998/01.07.2015 απόφαση του Τμή−
ματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών
Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων της
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
(Κ.Α.Ε 0512 του ειδ. φορέα 23/760) και τη βεβαίωση ύπαρ−
ξης πίστωσης της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
του Υπουργείου Οικονομικών με α.α. 54939/03.07.2015
καταχώρισης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πλη−
ρωμής, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως
31.12.2015, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας δημοσιογρά−
φων, της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να εργάζο−
νται καθ’ υπέρβαση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, ως εξής:
α) για εργασία καθ’ υπέρβαση κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, έως έντεκα (11) δημοσιογράφοι της
Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης, μέχρι τη συμπλήρω−
ση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνολικών ωρών
υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα, ήτοι δεκαέξι (16)
ωρών ανά μήνα κατ’ άτομο, με την προβλεπόμενη από
το νόμο αποζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο
σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους,
β) για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες, έως τέσ−
σερις (4) δημοσιογράφοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενη−
μέρωσης, έως δεκαέξι (16) ώρες ανά μήνα κατ’ άτομο,
με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για
τους μνημονευόμενους στο σκεπτικό της απόφασης
αυτής λόγους.
Η καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες των
δημοσιογράφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
εγκρίνεται έως τη συμπλήρωση χιλίων τετρακοσίων
σαράντα (1.440,00) ωρών, συνολικά, έως 31.12.2015.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή
δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των
δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€) και θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0512, οικονομικού έτους 2015,
του ειδικού φορέα 23/760.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

F
Αριθμ. 12749
(5)
Έγκριση καθ’ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές
ώρες για το μόνιμο, το με σχέση εργασίας Ιδιωτι−
κού Δικαίου (πλην δημοσιογράφων) και το αποσπα−
σμένο προσωπικό στη Γενική Γραμματεία Ενημέρω−
σης και Επικοινωνίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄
/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
β) του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 A΄/14.03.1997)
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»,
γ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2014) «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις),
δ) του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄/22.11.2010) περί αναλή−
ψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες,
ε) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις»,
στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ
169 A΄/28.08.2014) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας
και Προβολής»,
ζ) του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄/24−5−2004),
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη−
σης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» όπως ισχύει,
η) του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 A΄/19.03.2015)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις»,
θ) του Π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ 169 A΄/28.08.2014) «Οργα−
νισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/27.01.2015 (ΦΕΚ 21
Α΄/27.01.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ9/30.01.2015 (ΦΕΚ 207
Β'/30.01.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Νικολάου
Παππά».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 167/27.2.2015 (ΦΕΚ 103
ΥΟΔΔ/05.03.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Ενημέρωσης».
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5719/03.04.2015 (ΦΕΚ 546
Β΄/06.04.2015) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Με−
ταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουρ−
γού" στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευ−
θύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων)
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Επικοινωνίας».
6. Το γεγονός ότι το προσωπικό των υπηρεσιών της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πρό−
κειται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες άμεσης
ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης
επί ζητημάτων κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και οι
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν από
τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων
τύπου, την κάλυψη επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας
προσωπικοτήτων άλλων χωρών, καθώς και την εφαρ−
μογή νέων διοικητικών μέτρων.
7. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως έξι (6)
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης, έως
δεκαέξι (16) ώρες ανά μήνα κατ’ άτομο, για τις εξαιρέ−
σιμες ημέρες και έως δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Άμεσης Ενημέρωσης, έως δεκαέξι (16) ώρες ανά μήνα
κατ’ άτομο, για τις νυκτερινές ώρες.
Αφορά σε καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες και κατά τις νυκτερινές ώρες επτακο−
σίων εξήντα οκτώ (768) ωρών, συνολικά, έως 31.12.2015.
8. Την υπ’ αριθμ. 10995/01.07.2015 απόφαση του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευό−
μενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμ−
ματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Κ.Α.Ε 0512 του
ειδ. φορέα 23/760) και τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης
της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου
Οικονομικών με α.α. 54950/03.07.2015 καταχώρισης στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως
31.12.2015, οι μόνιμοι, οι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου αορίστου χρόνου (εκτός των δημοσιογράφων)
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης και οι
αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας υπάλληλοι, να εργάζονται καθ’ υπέρβαση
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και
κατά τις νυκτερινές ώρες, ως εξής:
α) για εργασία καθ’ υπέρβαση κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, έως έξι (6) υπάλληλοι της Διεύθυν−
σης Άμεσης Ενημέρωσης, μέχρι τη συμπλήρωση του
ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνολικών ωρών υπερω−
ριακής απασχόλησης κατά μήνα, ήτοι δεκαέξι (16) ωρών
ανά μήνα κατ’ άτομο, με την προβλεπόμενη από το νόμο
αποζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο σκεπτικό
της απόφασης αυτής λόγους,
β) για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες, έως δύο (2)
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης, έως
δεκαέξι (16) ώρες ανά μήνα κατ’ άτομο, με την προβλε−
πόμενη από το νόμο αποζημίωση, για τους μνημονευ−
όμενους στο σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους.
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Η καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες
του μόνιμου, του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
αορίστου χρόνου (εκτός των δημοσιογράφων) και του
αποσπασμένου προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εγκρίνεται
έως τη συμπλήρωση επτακοσίων εξήντα οκτώ (768)
ωρών, συνολικά, έως 31.12.2015
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των
επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (7.250,00€) και
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0512, οικονομικού
έτους 2015, του ειδικού φορέα 23/760.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

F
Αριθμ. 12748
(6)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο, το με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (πλην
δημοσιογράφων) και το αποσπασμένο προσωπικό στη
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 A΄/14.03.1997)
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»,
γ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσι−
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη−
γίας 2011/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις),
δ) του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄/ 22.11.2010) περί ανα−
λήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες,
ε) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις»,
στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ
169 A΄/28.08.2014) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας
και Προβολής»,
ζ) του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄/24−5−2004),
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη−
σης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως ισχύει,
η) του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 A΄/19.03.2015)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπι−
ση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη−
σης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

20334

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

θ) του Π.δ. 102/2014 (ΦΕΚ 169 A΄/28.08.2014) «Οργα−
νισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/27.01.2015 (ΦΕΚ 21
Α΄/27.01.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ9/30.01.2015 (ΦΕΚ 207
Β΄/30.01.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Νικο−
λάου Παππά».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 167/27.2.2015 (ΦΕΚ 103
ΥΟΔΔ/05.03.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Ενημέρωσης».
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5719/03.04.2015 (ΦΕΚ
546 Β΄/06.04.2015) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής " Με εντολή
Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επι−
κοινωνίας και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μο−
νάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων
και Γραφείων) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας
και Επικοινωνίας».
6. Το γεγονός ότι το προσωπικό των υπηρεσιών της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πρό−
κειται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες άμεσης
ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης
επί ζητημάτων κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και οι
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν από
τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνεδρίων, κέντρων
τύπου, την κάλυψη επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας
προσωπικοτήτων άλλων χωρών, καθώς και την εφαρ−
μογή νέων διοικητικών μέτρων.
7. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω
αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως σαράντα
οκτώ (48) υπάλληλοι, έως είκοσι (20) ώρες ανά μήνα κατ’
άτομο, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε χιλιάδων επτακοσί−
ων εξήντα (5.760) ωρών, έως και την 31.12.2015.
8. Την υπ’ αριθμ. 10992/01.07.2015 απόφαση του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευ−
όμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν−
σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Κ.Α.Ε 0511 του
ειδ. φορέα 23/760) και τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης
της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου
Οικονομικών με α.α. 54930/03.07.2015 καταχώρισης στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας έως
και την 31.12.2015, οι μόνιμοι, οι με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου − εκτός των δημοσιο−
γράφων − και οι αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, υπάλληλοι να εργάζονται
υπερωριακά ως εξής:
Έως σαράντα οκτώ (48) υπάλληλοι μέχρι τη συμπλή−
ρωση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνολικών ωρών
υπερωριακής απασχόλησης ανά μήνα, ήτοι είκοσι (20)
ωρών ανά μήνα κατ’ άτομο, με την προβλεπόμενη από
το νόμο αποζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο
σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους.
Η υπερωριακή εργασία του μόνιμου, του με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (εκτός
των δημοσιογράφων) και του αποσπασμένου προσωπι−
κού που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας εγκρίνεται έως τη συμπλήρωση πέντε

χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (5.760) ωρών, συνολικά,
έως και την 31.12.2015.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (40.500,00€)
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0511, οικονομικού
έτους 2015, του ειδικού φορέα 23/760.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

F
Αριθμ. 48011/1886
(7)
Απαγόρευση άσκησης θήρας στις θέσεις Κάστρο Λά−
ρισας Άργους, Προφ. Ηλίας, Αγ. Μαρίνα, Αγ. Τριάδα,
Αγ. Ανάργυροι Ταξιάρχες και Αγ. Σωτήρα δ.ε. Άργους
Δήμου Άργους −Μυκηνών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ.139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου−Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/τ.Α΄/14−4−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Την αριθμ. 4/6−2−2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6−2−2015) πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου «περί αποδοχής παραιτή−
σεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων της Χώρας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/69
που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75.
6. Την αριθμ. ΓΓ15646/1521/1−3−2011 (ΦΕΚ 491/τ.Β/31−3−
2011) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. «Μεταβίβαση δικαι−
ώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα».
7. Το αριθμ. 86224/5078/15−7−2015 έγγραφο της Δ/νσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.
8. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγρι−
ας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18−2−1985), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις
366599/16−12−1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31−12−1996) και 29483/
23−12−1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/4−2−1998).
9. Την αριθμ. 79812/2834/30−6−1992 απόφαση του Υπ.
Γεωργίας περί απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση Κάστρο
Άργους.
10. Το από 3−6−2015 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλό−
γου Άργους με το οποίο συμφωνεί στην απαγόρευση του
Κυνηγίου για πέντε χρόνια στη θέση Κάστρο Άργους.
11. Την Δ.Υ./10−6−2015 εισήγηση της δασοπόνου Μ. Σφήνα
για έκδοση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου για πέντε

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
χρόνια από 1−8−2015 έως 31−7−2020, στις θέσεις Κάστρο
Λάρισας Άργους, Προφ. Ηλίας , Αγ. Μαρίνα, Αγ. Τριάδα,
Αγ. Ανάργυροι Ταξιάρχες και Αγ. Σωτήρα δ.ε. Άργους
Δήμου Άργους −Μυκηνών», σε συνδυασμό με την σκοπι−
μότητα απαγόρευσης κυνηγίου για την προστασία, ανά−
πτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού
πλούτου της άγριας πανίδας της χώρας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
πέντε (5) χρόνια ήτοι από 1−8−2015 έως 31−7−2020 στις θέ−
σεις Κάστρο Λάρισας Άργους, Προφ. Ηλίας, Αγ. Μαρίνα,
Αγ. Τριάδα, Αγ. Ανάργυροι Ταξιάρχες και Αγ. Σωτήρα δ.ε.
Άργους Δήμου Άργους −Μυκηνών, συνολικής έκτασης
6.500 στρεμμάτων.
Τα όρια της έκτασης περιγράφονται όπως παρακάτω:
Αρχίζει από το περιφερειακό δρόμο στη θέση Γέφυ−
ρα Ξηριά, ακολουθεί με κατεύθυνση προς δυσμάς τον
περιφερειακό δρόμο Άκοβας μέχρι τη διασταύρωση
προς Αγία Τριάδα, στρέφεται νότια προς Αγία Τριάδα
και ακολουθεί τον περιφερειακό δρόμο μέχρι τη συ−
νάντηση του δρόμου Μεταμόρφωσης− Ταξιαρχών, τον
οποίο ακολουθεί μέχρι τη συνάντηση του επαρχιακού
δρόμου Κεφαλαρίου −Άργους, τον οποίο ακολουθεί με
κατεύθυνση προς βορρά μέχρι την πόλη του Άργους,
ακολουθεί τις παρυφές δυτικά της πόλης του Άργους
μέχρι τη Γέφυρα Ξηριά, όπου και άρχισε.
Ο Δ/ντής Δασών Αργολίδας θα εκδώσει απαγορευτική
διάταξη θήρας, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει
καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο 21 Ιουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
F
Αριθμ. 205094/371
(8)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φρο−
ντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση με την επω−
νυμία «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με
νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες του Εργα−
στηρίου «"ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"» στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙ−
ΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ−
ΣΕΩΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» Φιλανθρωπικό Σωματείο
Ειδικώς Αναγνωρισμένο για άτομα με νοητική υστέ−
ρηση και συνοδές αναπηρίες, με έδρα την Ιερά Πόλη
του Μεσολογγίου, το οποίο θα στεγαστεί στην περι−
οχή ΛΙΜΑΝΙ της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νομού
Αιτωλοακαρνανίας − δυναμικότητας από είκοσι έξι
έως και πενήντα (26−50) ατόμων με νοητική υστέρηση.
Ο ΑΝΤΠΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/
07−06−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
β) Τις διατάξεις του Π.δ.132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α/27−12−2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
2. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13.07.2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
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και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο−
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο − Πρόγραμμα Δι−
αύγεια − και άλλες διατάξεις»
3. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για τα θέματα της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Της Περιφέρειας Δυ−
τικής Ελλάδας στον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης Αντώνιο Χαροκόπο του Ανδρέα
(ΦΕΚ 3081/τ.Β/17.11.2014).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του Π.δ. 395/1993
(ΦΕΚ 166/τ.Α/28.09.1993) περί των «Όρων, προϋποθέσεων
και διαδικασίας για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβί−
βαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από
φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ».
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π 4α οικ. 4633−29.09.1993
(ΦΕΚ 789/τ. Β/06.10.1993) υπουργικής απόφασης Υπουρ−
γού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Περί
Προδιαγραφών λειτουργίας Κ.Α.− Α. για την παροχή ια−
τρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για την διημέ−
ρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10
και 1 Ν. 2072/1992.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 και 1, εδ. 1 και 2 (Περί
θεσμικών θεμάτων Ο.Τ.Α.) του Νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ
215/τ.Α/30.09.2011).
7. Την υπ’ αριθμ. 13984/ 24−16.01.2015 απόφαση Αντι−
περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ανασυγκρότησης
της αρμόδιας Επιτροπής γνωμοδότησης χορήγησης
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Α−Α. και ΚΔΗΦ (ΑΔΑ:
ΩΟΑΧ7Λ6−Ι57).
8. Το από 11/06/2015 (αρ. πρωτ. εισερχομένου μας
166654/274) αίτημα του Φορέα με την υποβολή επικαιρο−
ποιημένου φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
σε συνέχεια του από 03/06/2015 αρχικού αιτήματος του
φορέα, για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΔΗΦ.
9. Το από 17/06/2015 (αρ. εξερχομένου μας 166654/274)
έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας προς το
αρμόδιο μέλος της, κατά νόμον, Επιτροπής για την με−
λέτη των αρχιτεκτονικών σχεδίων και κατόψεων και την
υποβολή στην υπηρεσία της απαιτούμενης προέγκρισης,
σε ενέργεια του από 11/06/2015 αιτήματος του Φορέα.
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 822/ 27.7.2015 (αρ. εισερχομένου
μας 204361/370−27.07.2015) έγγραφο του Φορέα με το
οποίο υπέβαλε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
11. Την α) από 29/06/2015 Προέγκριση των αρχιτεκτον−
κών σχεδίων από τον Πολιτικό Μηχανικό Χαραλάμπους
Στυλιανό −και μέλος της αρμόδιας Επιτροπής γνωμοδό−
τησης− και β) την από 29/06/2015 Γνώμη − θετική εισήγη−
ση των μελών της αρμόδιας Επιτροπής γνωμοδότησης
που περιήλθαν στην υπηρεσία μας στις 28/07/2015 (αρ.
εισερχομένου μας 205094/371− 28.07.2015) και αφορά
τη λειτουργία ΚΔΗΦ και συγκεκριμένα την (γ) κατη−
γορία αυτών, που αναφέρει την ίδρυση και λειτουργία
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική
Υστέρηση.
12. Την υπ’ αριθμ. 73905/140−19.03.2015 (ΑΔΑ 6ΩΡΟ7Λ6−
87Ρ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Περί
χορηγήσεως άδειας ίδρυσης ΚΔΗΦ στο Εργαστήρι
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
691/τ.Β/23.04.2015, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Κέντρου Ημερήσι−
ας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση με την
επωνυμία «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με
νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες του Εργα−
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στηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»» στο Εργαστήρι ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» Φιλανθρωπικό Σωματείο Ειδικώς
Αναγνωρισμένο για άτομα με νοητική υστέρηση και συ−
νοδές αναπηρίες, με έδρα την Ιερά Πόλη του Μεσολογ−
γίου, το οποίο θα στεγαστεί σε ειδικά διαμορφωμένο
για τον σκοπό αυτό χώρο στην περιοχή ΛΙΜΑΝΙ της
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας,
δυναμικότητας από είκοσι έξι ως και πενήντα (26−50)
άτομα με νοητική υστέρηση.
2. Χρέη Επιστημονικού Διευθυντή θα ασκεί ο Ιωάννης
Μήτσος του Κωνσταντίνου, Ιατρός Ψυχίατρος.
3. Χρέη Διοικητικού Διευθυντή στο Κέντρο θα ασκεί
ο Δημήτριος Χειμαριώτης του Σπυρίδωνος.
4. Στο Κέντρο θα λειτουργήσουν τα κάτωθι εργα−
στήρια: α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και σύγχρονης
τεχνολογίας β) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Οι−
κολογίας γ) Ανθοκηπουρικής δ) Τμήμα Αυτισμού και ε)
Τμήμα συσκευασίας αρωματικών φυτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 29 Ιουλίου 2015
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
F
Αριθμ. 942
(9)
Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Τμήμα
Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.
Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 30309 απόφαση της Συγκλήτου περί
ορισμού αντικαταστάτη Προέδρου στο Τμήμα Κινημα−
τογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών έως τις 31−10−2015
(ΦΕΚ διορισμού του αντικαταστάτη του προέδρου Τμή−
ματος 1555/23−7−2015 τ.Β΄).
2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4009
(ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει,

3. Τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 και 2 του
Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14−5−2015) «Επείγοντα μέτρα
για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει τον
αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Κινηματογράφου
της Σχολής Καλών Τεχνών Παύλο Πανταζή του Ευαγ−
γέλου, ως αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματός του, έως τις 31−10−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΑΧΙΝΗΣ
F
Αριθμ. 4001
Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου

(10)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 35 του
Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/14−5−2015/τ.Α΄),
2. την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011/τ.Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει και
3. το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπά−
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ορίζει τον
καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυ−
τεχνικής Σχολής Θεόδωρο Χατζηγώγο του Νικολάου ως
αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός
του, από 1−9−2015 έως τη λήξη της θητείας του Προέδρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος
Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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