
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον του 
αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοίτων 
που υπέβαλαν αίτηση δήλωση στα Γενικά και 
Επαγγελματικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, 
Οινουσσών και Ψαρών για το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή 
(πρώτης βαθμίδας) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

3 Κατανομή προσωπικού στην κεντρική υπηρε-
σία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
έτους 2017.

4 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπη-
ρεσίας του Δήμου Ιλίου.

5 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου ως προς 
το άρθρο 11 αυτού.

6 Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπη-
ρεσίας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού ως προς το 
άρθρο 24 αυτού.

7 Τροποποίηση της αριθ. 32709/5438/08-05-2017 
(ΦΕΚ.1664/B΄/15-05-2017) με ΑΔΑ: 7Τ3Γ7ΛΕ-ΣΓ5 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων, 
κατά το μέρος που αφορά τη συμπληρωματική 
δαπάνη για την πληρωμή απασχόλησης προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας (νυχτερινά και εξαιρέσιμα) για το Β΄ 
εξάμηνο του 2017, για το προσωπικό της Πλωτής 
Γέφυρας Διαύλου Λευκάδας από 01-07-2017 έως 
και 31-12-2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.253.2/135894/A5 (1)
Καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον του 

αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφοί-

των που υπέβαλαν αίτηση δήλωση στα Γενικά 

και Επαγγελματικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, 

Χίου, Οινουσσών και Ψαρών για το ακαδημαϊκό 

έτος 2017-2018.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του 

ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 8 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
258-Α’).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 74 του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114-Α’ /04.08.2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258-Α’) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50-Α’).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α’), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17-Α’).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 
14-Α’).

6. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 7 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195-Α’), όπως προστέθηκε με το αρ. 7 παρ. 4 του 
ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83-Α’).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την με αριθ. Φ.253/103787/Α5/20-06-2017 υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Υπολειπόμενες πανελλαδικές 
εξετάσεις σε όσα εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των 
Δ/νσεων Δ.Ε. Λέσβου και Χίου δεν πραγματοποιήθηκαν 
λόγω σεισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την με αριθ. Φ.253.1/40818/Α5/09-03-2017 (ΦΕΚ 815 
τ.Β΄) υπουργική απόφαση καθορισμού αριθμού εισα-
κτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις 
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018, όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98-Α’) κατ’ εφαρμογή των 
οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

10. Την με αριθμ. πρωτ. 134726/Β1/09.08.2017 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 

για τους μαθητές και αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση 
δήλωση στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των νή-
σων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών και οι οποίοι 
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 
2016-2017 προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του 
αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους, κατά το ανω-
τέρω ακαδημαϊκό έτος, σε Σχολές, Τμήματα και εισαγω-
γικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Οι θέσεις αυτές αποδίδονται στους ανωτέρω υποψη-
φίους, σε ποσοστό:

(i) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 
των ημερήσιων ΓΕΛ 1,50% καθ΄υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευ-
θύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησια-
στικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(ii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 
των ημερήσιων ΕΠΑΛ 1,00% καθ΄υπέρβαση του αριθμού 
εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευ-
θύνσεις των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(iii) Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ 0,05% 
καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμή-
ματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, 
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και 
της ΑΣΠΑΙΤΕ.

(iv) Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΕΠΑΛ 0,05% 
καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμή-
ματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των ΤΕΙ και της ΑΣ-
ΠΑΙΤΕ.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν 
στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώ-

σεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση 
στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει 
δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της 
ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρό-
τερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνε-
ται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται 
στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε 
Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Άρθρο 2
Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των πε-

ριπτώσεων του ανωτέρω άρθρου 1 κρίνεται για επιλογή 
για τις προβλεπόμενες θέσεις για κάθε τμήμα ή σχολή ή 
εισαγωγική κατεύθυνση, με βάση το σύνολο των μορίων 
κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμη-
σής του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, ως 
υποψήφιος της γενικής σειράς. Εάν δεν εισάγεται στη 
σχολή ή το τμήμα που έχει δηλώσει πρώτο στις προτι-
μήσεις του, κρίνεται για επιλογή για τις επιπλέον θέσεις 
της ίδιας σχολής ή τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης 
ως υποψήφιος μιας εκ των τεσσάρων περιπτώσεων του 
ανωτέρω άρθρου 1. Αν δεν εισάγεται ούτε με το επιπλέον 
ποσοστό στο συγκεκριμένο τμήμα ή σχολή ή εισαγωγική 
κατεύθυνση, η διαδικασία συνεχίζεται με τις επόμενες 
κατά σειρά προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανο-
γραφικό του δελτίο.

Οι υποψήφιοι του ανωτέρω άρθρου 1, διεκδικούν τις 
επιπλέον θέσεις με βάση τους ακόλουθους συντελεστές:

(i) Τα μόρια εισαγωγής των υποψηφίων των νήσων 
Χίου, Οινουσσών και Ψαρών (Δ/νση Δ.Ε. Χίου) υπολογί-
ζονται με συντελεστή 1,00.

(ii) Τα μόρια εισαγωγής των υποψηφίων της νήσου 
Λέσβου (Δ/νση Δ.Ε. Λέσβου) υπολογίζονται με συντε-
λεστή 1,20.

(iii) Τα μόρια εισαγωγής των υποψηφίων-κατοίκων 
της τοπικής κοινότητας Βρίσας της δημοτικής ενότητας 
Πολυχνίτου του Δήμου Λέσβου (Δ/νση Δ.Ε. Λέσβου) υπο-
λογίζονται με συντελεστή 1,40. Η ένταξη σε αυτήν την 
περίπτωση θα γίνει με βεβαίωση της Περιφερειακής Δ/
νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, στην οποία θα κατατε-
θούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

  Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. Φ21/136246/Ζ2 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή 

(πρώτης βαθμίδας) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258/ 
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08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 70 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83/ 
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του 
ν.4405/2016 (ΦΕΚ Α΄129/13-07-2016),

γ) του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/04-08-2017) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22-04-2005) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα»,

ε) του π.δ. 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α’) «Κατάργηση, συγ-
χώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής 
στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)»,

στ) του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ Α΄181/29-08-2014) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ως 
ισχύει,

ζ) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114/22-09-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού»,

η) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

θ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Την υπ’αριθ. 42/28-05-2010 (ΦΕΚ 526/τ.Γ΄/ 
18-06-2010) πράξη του Προέδρου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με 
την οποία καθορίσθηκε το γνωστικό αντικείμενο του 
τακτικού καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) Γεωργίου Χα-
τζαράκη του Ευστρατίου, του Τμήματος Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρολογίας, ως «Η/Μ ΘΕΩΡΙΑ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ».

3. Την με αριθ. πρωτ. 1006/11-05-2017 (Τμήμα Εκπαι-
δευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) αίτηση του Γε-
ωργίου Χατζαράκη του Ευστρατίου, καθηγητή (πρώτης 
βαθμίδας), του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για τη μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου.

4. Το γεγονός ότι στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δεν υπάρχει Τομέας.

5. Το ακριβές απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αριθ. 
15/16-05-2017 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η μεταβο-
λή του γνωστικού αντικειμένου του καθηγητή (πρώτης 
βαθμίδας) Γεωργίου Χατζαράκη.

6. Το υπ΄αριθ. Δ/1358/08-06-2017 έγγραφο της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Γεωργίου Χατζαράκη του Ευστρατίου, καθηγητή 
(πρώτης βαθμίδας), του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., από «Η/Μ ΘΕΩΡΙΑ – ΤΗΛΕ-
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ» σε 
«Η/Μ ΘΕΩΡΙΑ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΙΑ-
ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

  Ι 

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./107/23210 (3)
Κατανομή προσωπικού στην κεντρική υπηρε-

σία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

έτους 2017.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύ-

τερο του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικο-
νομίας  – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 
περ. γ του ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» 
(ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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… κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄210/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/ 128 /13499/12-8-2014 
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως 
ισχύει, καθώς και το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/276834/23949/22631/17586/14-7-2017 έγγρα-
φο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή δύο (2) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΣΕΠ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 647/Γ’ /5-7-2017 2

ΣΥΝΟΛΟ 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Η Υπουργός 
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

    Ι 

 Αριθμ. 62978/23267 (4)
Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπη-

ρεσίας του Δήμου Ιλίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/2016) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 
(ΦΕΚ 174/Α΄/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δό-
μησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του 
ν.  4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 
94/Α΄/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες 
διατάξεις».

10. Την υπ’ αριθ. 14385/9269/08.04.2009 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ιλίου (ΦΕΚ 896/Β΄/13.05.2009), την υπ’ αριθ. 
24329/20377/21.05.2013 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1276/
Β΄/28.05.2013) περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου 
Ιλίου και την υπ’ αριθ. 6565/5487/27.02.2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής (ΦΕΚ 526/Β΄/28.02.2014) περί τροποποίησης του 
ΟΕΥ του Δήμου Ιλίου.

11. Την 001/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής του Δήμου Ιλίου περί τροποποίησης του ΟΕΥ του 
Δήμου Ιλίου.

12. Την 208/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ιλίου περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ του 
Δήμου Ιλίου.

13. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου – Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αθηνών – που δι-
ατυπώθηκε στο 7/2017 πρακτικό του.

14. Την 305/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Ιλίου.

15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/ 
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 208/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ιλίου περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ 
του Δήμου Ιλίου ως προς τη σύσταση των κάτωθι νέων 
οργανικών θέσεων:
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Οκτώ (8) θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 
και

Τρεις (3) θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΕ 
Οδηγών Απορριμματοφόρων.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 180.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 
20.6041.0001 και 20.6054.0001 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγρα-
φούν και στους προϋπολογισμούς επόμενων ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 24329/20377/21.05.2013 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής (ΦΕΚ 1276/Β΄/28.05.2013), ως έχει τροπο-
ποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2017

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

    Ι 

 Αριθμ. 63899/23534 (5)
Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπη-

ρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ως προς 

το άρθρο 11 αυτού.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280 
του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/2016) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 
(ΦΕΚ 174/Α΄/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δό-
μησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του 
ν.  4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 
94/Α΄/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες 
διατάξεις».

10. Την 35858/29695/15.07.2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1845/Β΄/29.07.2013) περί έγκρισης του ΟΕΥ του Δήμου 
Ραφήνας – Πικερμίου και την 22573/12147/02.04.2015 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής (ΦΕΚ 708/Β΄/24.04.2015) περί τροποποίη-
σης του ΟΕΥ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

11. Την 3/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
(ορθή επανάληψη) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί 
τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

12. Την 180/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Ραφήνας – Πικερμίου περί τροποποίησης του ισχύο-
ντος ΟΕΥ ως προς το άρθρο 11.

13. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου – 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής 
Αττικής – που διατυπώθηκε στο 7/2017 πρακτικό του.

14. Την 263/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/ 
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 180/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ραφήνας – Πικερμίου περί τροποποίησης του 
ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου ως προς 
το άρθρο 11 παρ. Δ΄ «Κενές Θέσεις Μόνιμου Προσωπι-
κού, διατηρούμενες σύμφωνα με την παρ. 1α άρθρ. 33 
ν. 4024/2011» ως εξής:

• Προστίθενται τρεις (3) θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας

• Προστίθεται μία (1) θέση κλάδου ΔΕ 28 Χειριστή Μη-
χανημάτων Έργου

και συμπληρώνεται η ειδικότητα των δύο (2) υπαρχό-
ντων Κενών Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού ΥΕ Εργατών 
Νεκροταφείου (διατηρούμενες σύμφωνα με την παρ. 1α 
άρθρ. 33 ν. 4024/2011) σε ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
Κοιμητηρίου.
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Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
65.592,00 ευρώ (Κ.Α. 20.6011.01) εις βάρος του προϋ-
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και των 
επόμενων οικονομικών ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 35858/29695/ 
15.07.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1845/Β΄/29.07.2013) 
ως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

  Ι 

    Αριθμ. 63911/23540 (6)
Τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπη-

ρεσίας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού ως προς 

το άρθρο 24 αυτού.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/2016) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 

αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 
(ΦΕΚ 174/Α΄/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δό-
μησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του 
ν.  4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 
94/Α΄/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες 
διατάξεις».

10. Την 35865/32050-29029/26094/10.08.2012 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 2368/Β΄/24.08.2012) περί έγκρισης του ΟΕΥ 
του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού.

11. Την 17/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού περί τροποποίησης του 
ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

12. Την 158/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Φιλοθέης – Ψυχικού περί τροποποίησης του ισχύο-
ντος ΟΕΥ ως προς το άρθρο 24.

13. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου – 
Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αθηνών – που διατυπώθηκε 
στο 10/2017 πρακτικό του.

14. Την 136/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/ 
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 158/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού, περί τροποποίησης του 
ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ως προς 
το άρθρο 24 περ. 1 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙ-
ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» σχετικά με τη σύσταση των κάτωθι 
νέων οργανικών θέσεων ως εξής:

α) Είκοσι επτά (27) θέσεις μόνιμου προσωπικού κλά-
δου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

β) Τέσσερις (4) θέσεις μόνιμου προσωπικού κλάδου 
ΔΕ Οδηγών

γ) Τρεις (3) θέσεις μόνιμου προσωπικού κλάδου ΔΕ 
Χειριστών Μηχ/των.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
239.880,00 ευρώ για το έτος 2017 και θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
Δήμου στους αντίστοιχους κωδικούς των ανταποδοτι-
κών υπηρεσιών, ήτοι ΚΑ 20.6011 και ΚΑ 20.6051.0001. 
Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
719.640,00 ευρώ που θα καλυφθεί από τους ΚΑ 20.6011 
και ΚΑ 20.6051.0001, η οποία προβλέπεται στους αντί-
στοιχους προϋπολογισμούς.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 35865/32050-
29029/26094/10.08.2012 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2368/
Β΄/24.08.2012).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

  Ι 

    Αριθμ. 67933/10742 (7)
Τροποποίηση της αριθ. 32709/5438/08-05-2017 

(ΦΕΚ.1664/B΄/15-05-2017) με ΑΔΑ: 7Τ3Γ7ΛΕ-

ΣΓ5 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιόνιων Νή-

σων, κατά το μέρος που αφορά τη συμπληρω-

ματική δαπάνη για την πληρωμή απασχόλησης 

προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-

αίας εργασίας (νυχτερινά και εξαιρέσιμα) για το 

Β΄ εξάμηνο του 2017, για το προσωπικό της Πλω-

τής Γέφυρας Διαύλου Λευκάδας από 01-07-2017 

έως και 31-12-2017.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιο-
νίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27-12-2010) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Περί 
Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 
1 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/01-07-2011) «Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

4. Tις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4461/2017 
(ΦΕΚ 38/Α΄/28-03-2017) «Μεταρρύθμιση της Διοικητι-
κής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοση-
μάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του 
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

5. Tις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
ντων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
όπως τροποποιήθηκε με τις αντίστοιχες διατάξεις του 
άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α΄/28-03-2017).

6. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο της Δ/
νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.

7. Την αριθ. οικ.2/40112/ΔΕΠ/26-05-2017 εγκύκλιο 
της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 102 
του ν.4461/2017.

8. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο της Δ/
νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.

9. Την αριθ. 3131/2/27/92/23-12-1992 (ΦΕΚ 37/τ.Β΄/
03-02-1993) υπουργική απόφαση «Έγκριση του Ειδικού 
Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας περί κίνησης και λειτουρ-
γίας της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας».

10. Τις αριθ. οικ. 30307/12241/13-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ-
3Ζ7ΛΕ-ΤΚ6) και οικ. 30310/12242/13-04-2017 (ΑΔΑ: 
Ω6Σ27ΛΕ-ΤΨ0) αποφάσεις για την έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για την πληρωμή της απαιτούμενης δαπάνης 
σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Λευκά-
δας της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2017, Ειδικός Φορέας 
02073 ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 αντίστοιχα.

11. Την αριθ. οικ. 55801/22703/05-07-2017 (ΑΔΑ:
7ΓΖ47ΛΕ-ΣΔΑ) απόφαση για την έγκριση δέσμευσης πί-
στωσης για την πληρωμή της ισόποσης απαιτούμενης 
δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. 
Λευκάδας της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2017, ειδικός φο-
ρέας 02073 και ΚΑΕ 0512.

12. Το αριθ. οικ. 32701/5436/25-04-2016 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με το οποίο 
αιτείτο την έκδοση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες και νυχτερινές προς συμπλήρωση της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ΄ υπέρβαση 
αυτής για το προσωπικό της Πλωτής Γέφυρας Διαύλου 
Λευκάδας και συγκεκριμένα για πέντε (05) υπαλλήλους 
για το β΄ εξάμηνο του έτους 2017, από 01-07-2017 έως 
και 31-12-2017.

13. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας και καθ΄ υπέρβαση αυτής των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας ιόνιων Νήσων 
που απασχολούνται στην Πλωτή Γέφυρα του Δίαυλου 
Λευκάδας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και 
απρόσκοπτη επί εικοσιτετραώρου (24ωρου) βάσεως 
λειτουργία της και η οποία συνδέει το Νομό μας με την 
υπόλοιπη Ελλάδα.

14. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις ύψους 24.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0511 και στον 
ΚΑΕ 0512 του ειδικού φορέα 02073 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Λευ-
κάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 32709/5438/08-05-2017 
{(ΦΕΚ 1664/15-05-2017) με ΑΔΑ: 7Τ3Γ7ΛΕ-ΣΓ5} από-
φαση του Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων, με την οποία 
καθιερώθηκε υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
και καθ΄ υπέρβαση αυτής για το β΄ εξάμηνο του έτους 
2017, από 1-07-2017 έως και 31-12-2017 και μέχρι 4.280 
συνολικά ώρες για το προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών 
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Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Πε-
ριφέρειας Ιόνιων Νήσων, που απασχολείται στην Πλωτή 
Γέφυρα του Δίαυλου Λευκάδας στο μέρος που αφορά τη 
συμπληρωματική δαπάνη για την πληρωμή απασχόλη-
σης προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας (νυχτερινά και εξαιρέσιμα) για το Β΄ εξάμηνο 
του έτους 2017, λόγω αύξησης της ωριαίας αποζημίω-
σης σε ποσοστό ωρομισθίου κατά τη νυκτερινή εργασία 
εργάσιμων ημερών και κατά τη νυκτερινή και ημερήσια 
εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του του ν.4461/2017 ως ακολούθως:

Για το προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων 
Νήσων, που απασχολείται στην Πλωτή Γέφυρα του Δί-
αυλου Λευκάδας, για το χρονικό διάστημα από 01-07-
2017 έως και 31-12-2017 και συγκεκριμένα για πέντε (05) 
συνολικά υπαλλήλους [τρεις (03) υπαλλήλους κλάδου 
ΤΕ Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και δύο (02) υπαλ-

λήλους του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Πορθμέων, η δαπάνη 
που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση ανέρχε-
ται σε 24.000,00 ΕΥΡΩ, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Φορέα 02073 ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 
της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και έχει προβλεφθεί η 
απαραίτητη πίστωση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 32709/5438/08-05-2017 
{(ΦΕΚ. 1664/15-05-2017) με ΑΔΑ: 7Τ3Γ7ΛΕ-ΣΓ5} από-
φαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως με μέριμνα της Δ/νσης Διοικητικού- Οι-
κονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της 
Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων . 

 Λευκάδα, 10 Αυγούστου 2017 

Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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