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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 18025 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για οκτώ (8) υπαλλήλους 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής 
Μακεδονίας για το έτος 2015.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 και 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/

Α΄/ 27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.

β) των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

γ) του Π.δ/τος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27.12.2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής 
Μακεδονίας».

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτός 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/ Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α΄).

3. Την υπ' αριθμ. 2/41768/0022/20.05.2014 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ−0ΗΠ).

4. Το με αριθ. 28631/6437/19.5.2015 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας με 
τους πίνακες προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας 
και τη συνημμένη αριθ. 25523/5908/7.5.2015 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης της ανωτέρω Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης στην οποία εμπεριέχεται βεβαίωση της Υ.Δ.Ε. 
Ιωαννίνων για την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης.
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5. Την ανάγκη απασχόλησης οκτώ (8) συνολικά υπαλλή−
λων και συγκεκριμένα δύο (2) μονίμων υπαλλήλων κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ενός (1) μόνιμου υπαλλήλου 
κλάδου TE Μηχανικών, ενός (1) μόνιμου υπαλλήλου κλά−
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τεσσάρων (4) υπαλλή−
λων κατηγορίας ΔΕ που εκτελούν χρέη οδηγών εκ των 
οποίων ο ένας είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
και οι οποίοι απασχολούνται στο γραφείο του Γενικού Δ/
ντή ο οποίος ασκεί καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, 
πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές 
ώρες των εργασίμων ημερών, από 16η − 22η.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την υπερωριακή απα−
σχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε 
ευρώ και είκοσι λεπτών (4.165,20) για το β' εξάμηνο του 
έτους 2015, θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες για το σκο−
πό αυτό πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 
και συγκεκριμένα από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
ΚΑΕ 0511 του ειδικού φορέα 993−24/071, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν 
του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργασίμων ημερών, από 16η και μέχρι την 22η ώρα, 
για επτά (7) μόνιμους υπαλλήλους και έναν (1) υπάλληλο 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται 
στο γραφείο του Γενικού Δ/ντή ο οποίος ασκεί καθήκο−
ντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Για δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οι−
κονομικού, για έναν (1) υπάλληλο κλάδου TE Μηχανικών, 
για έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ−
ματέων και για τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας 
ΔΕ, που εκτελούν χρέη οδηγών εκ των οποίων ο ένας 
είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκατόν είκοσι 
(120) ώρες για το β' εξάμηνο του 2015, ανά υπάλληλο, 
σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού υπερωριακής 
εργασίας της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως την 31.12.2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

 F
   Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/10/22550 (2)

Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
στο Δήμο Δάφνης − Υμηττού.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 

(ΦΕΚ102/Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

β) της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102/ Α΄) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του 
άρθρου 40 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/A΄).

γ) του άρθρου 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/A΄) «Πε−
ραιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και 
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
Α΄), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κα−
νονιστικών πράξεων.

ε) του άρθρου 1 παρ. 5.1 περίπτωση Α.1 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης

και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ. 1.2/10010/6−4−2015(ΦΕΚ 635/Β΄) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τίτλο: «Μεταβίβαση δι−
καιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ−
γού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους 
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσι−
ών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) κατά λόγο 
αρμοδιότητας της υπ' αριθμ. Υ95/20.02.2015 απόφασης 
Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β)».

6. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 16974/10−9−2002 (ΦΕΚ 
1173/ Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Εναρξη 
λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την 
οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 483 του 
Δήμου Δάφνης Ν Αττικής.

7. Την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.1/22/5715/6−3−2007 (ΦΕΚ 344/ 
Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Σύσταση και 
Έναρξη Λειτουργίας Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών στο Δήμο Δάφνης της Ν.Α. Αττικής», με την 
οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματος 
ΚΕΠ του Δήμου Δάφνης (ηλεκτρονικός κωδικός 483Π).

8. Την αριθμ. 19/10−2−2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δάφνης − Υμηττού για τη συγχώνευση του 
ΚΕΠ 483Π στο ΚΕΠ 483 του Δήμου Δάφνης − Υμηττού.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 483Π στο ΚΕΠ 483 του Δήμου 
Δάφνης − Υμηττού.
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Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 483Π περιέρχεται 
στο ΚΕΠ 483. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 
Δάφνης− Υμηττού μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου 
του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 483Π 
στο ΚΕΠ 483.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 483Π διεκπεραιώνο−
νται από το ΚΕΠ 483.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 483Π μεταφέ−
ρονται στο ΚΕΠ 483.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διευθυνσης Απλουστεύσης 

Διαδικασιών και Παρόχης Υπηρεσίων Δημοσίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ

 F
   Αριθμ. 2814.5.5/04/2015 (3)

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Ο.Ν.
για το Β΄ εξάμηνο 2015. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Δημοσιονομική Δια−

χείριση και Ευθύνη» και του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 
με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226), όπως αυτές 
έχουν αντικατασταθεί αντίστοιχα, με την παρ. 1 του άρ−
θρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) και την παρ.1 του 
άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85), καθώς και των 
παρ.3, 4 και 6 του ιδίου ως άνω άρθρου του Ν.4024/2011. 

γ) Του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά τηςΜενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).

δ) Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21).

ε) Του Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου», 

στ) Της αριθ. Υ92 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (ΦΕΚ Β΄ 
285).

2. Την αριθμ. 344.1.2/06/2014/30−12−2014 απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Έγκριση Προϋπολο−
γισμού Οικονομικού έτους 2015 του Οίκου Ναύτου».

3. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 5104/17/ 08−12−2014 
συνεδρίασης του ΔΣ/ΟΝ, όπως διαβιβάσθηκε με το 
αριθμ. 1460/05−02−2015 έγγραφο ΟΝ/Δ/νσης Διοίκησης 
Προσωπικού.

4. Την αριθμ.5602−05/06/2015 απόφαση Ανάληψης Υπο−
χρέωσης του Οίκου Ναύτου, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης, απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι δυο χιλιάδες 
εξακόσιες σαράντα (2.640) ώρες, για είκοσι δύο (22) 
μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους που υπηρετούν στον 
Οίκο Ναύτου (Ο.Ν.), από τη δημοσίευση της παρούσης 
μέχρι 31−12−2015, προς αντιμετώπιση πάγιων αναγκών 
του φορέα λόγω έλλειψης προσωπικού, καθώς επίσης, 
εποχικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών έτους 
2015, όπως ειδικότερα:

− Προετοιμασία της διαδικασίας αποστολής των παι−
διών ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου σε κατασκηνώ−
σεις καθώς και έλεγχο των δαπανών αυτών.

− Εκκαθάριση του αρχείου μητρώου των ασφαλισμέ−
νων καθώς και εκκαθάριση και τακτοποίηση του αρχείου 
που βρίσκεται και φυλάσσεται στην αποθήκη επί της 
οδού Ομηρίδου Σκυλίτση. 

− Έκτακτη επιδότηση των ανέργων ναυτικών κατά την 
εορτή των Χριστουγέννων.

2. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται 
υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των 
ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές 
ανάγκες και θα καθοριστεί με απόφαση της Διοίκησης 
του ως άνω φορέα, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ομαλή λειτουργία του Ο.Ν. για το χρονικό διάστη−
μα από της δημοσίευσης της παρούσας μέχρι και 
31.12.2015. Σε κάθε περίπτωση, οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης δεν δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν 
είκοσι (120) το εξάμηνο, ανά υπάλληλο. Υπεύθυνος 
για τον έλεγχο πραγματοποίησης τους ορίζεται ο 
Πρόεδρος του Ο.Ν.

3. Η προκαλούμενη δαπάνη η οποία προϋπολογίζεται 
να ανέλθει το Β΄ εξάμηνο, συνολικά μέχρι το ποσό των 
ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00€), θα κα−
λυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ 0261 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμέ−
νου Προϋπολογισμού του Ο.Ν. οικ. έτους 2015.

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

  Πειραιάς, 13 Ιουλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 F
       Αριθμ. 116183/Ζ1 (4)
Τροποποίηση του άρθρου 1 της αριθμ. 67660/Β1/2012 

(ΦΕΚ Β΄1911/15−06−2012) απόφασης «Επανακαθορισμός 
του εσωτερικού κανονισμού της Γ΄ Παιδιατρικής Κλι−
νικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή 

και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
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τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε 
με την περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141) όπως μεταβατικά ισχύουν 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 5α του 
Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότη−
τας των σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ−
μάτων» (Α 195).

β) Του άρθρου 4 παρ.1 εδ. γ' του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α 159).

γ) Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες»

3. Το Π.δ υπ' αριθμ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών» (Α΄20).

4. Το Π.δ υπ' αριθμ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄21).

5. Την αριθμ. Υ59/16−02−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα». (ΦΕΚ Β΄256)

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (14η 
συνεδρίαση 24−07−2014).

7. Το αριθμ. 8550/29−07−2014 έγγραφο του Προέδρου 
της Ιατρικής Σχολής και το αριθμ.7958/21−07−2014 έγ−
γραφο του Δ/ντή του Τομέα Υγείας Μητέρας − Παιδιού.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι−
στριακου Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση αντικειμένου

Α. Στο προβλεπόμενο στο άρθρο 1 της 67660/Β1/2012 
(ΦΕΚ Β΄ 1911/15−06−2012) απόφασης αντικείμενο της Γ 
Παιδιατρικής Κλινικής του τμήματος Ιατρικής της Σχο−
λής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστρια−
κου Πανεπιστημίου Αθηνών προστίθενται οι ακόλουθες 
Μονάδες:

1. Λοιμώξεων
2. Ενδοσκοπήσεων
3 Παιδο−γαστρεντερολογίας
4. Παιδο−ρευματολογίας
5. Παιδο−νεφρολογίας
6. Παιδο−αιματολογίας
7. Παιδο−καρδιολογίας
Β. Στην προβλεπόμενη στην περ. 10 του άρθρου 1 

Μονάδα Παιδο−νευρολογίας ενσωματώνονται οι προ−
βλεπόμενες στην περ. 11 και 12 του ιδίου άρθρου της 
αριθμ. 67660/Β1/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1911/15−06−2012) απόφασης, 
Μονάδες:

1. Παρακολούθησης Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση και
2. 24ωρης Βίντεο−Ηλεκτροεγκεφαλογραφικής Κατα−

γραφής που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό 
της Κλινικής.

Γ. Ύστερα από την προσθήκη των ανωτέρω, οι μονά−
δες της εν λόγω Κλινικής είναι οι ακόλουθες:

1. Μονάδα Νοσηλείας Παίδων (για την περίθαλψη 
και νοσηλεία βρεφών, νηπίων, παιδιών προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας και εφήβων μέχρι την ηλικία των 
18 ετών)

2. Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών (για την περίθαλψη 
και νοσηλεία τελειομήνων νεογνών που γεννιούνται στο 
Νοσοκομείο που είναι εγκατεστημένη η Κλινική).

3. Μονάδα Εντατικής θεραπείας Παίδων (ΜΕΘ Παίδων) 
(για την νοσηλεία βαρέως πασχόντων βρεφών, νηπίων, 
παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και εφήβων 
μέχρι την ηλικία των 18 ετών).

4. Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) (για 
την νοσηλεία νεογνών προώρων και πασχόντων τε−
λειομήνων, που γεννιούνται στο νοσοκομείο που είναι 
εγκατεστημένη η Κλινική ή διακομίζονται μέσω ΕΚΑΒ).

5. Τακτικά Παιδιατρικά Εξωτερικά Ιατρεία.
6. Παιδιατρικά Εξωτερικά Ιατρεία Επειγόντων Περι−

στατικών (ΤΕΠ).
7. Ερευνητικό Εργαστήριο.
8. Μονάδα Παιδο−ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και 

Σακχαρώδους Διαβήτου.
9. Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.
10. Μονάδα Παιδο−νευρολογίας στην οποία ενσωμα−

τώνονται οι Μονάδες:
¡) Παρακολούθησης Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση
¡i) 24ωρης Βίντεο−Ηλεκτροεγκεφαλογραφικής Κατα−

γραφής.
11. Μονάδα Παιδο−πνευμολογίας.
12. Μονάδα Παιδο−αλλεργιολογίας.
13. Μονάδα Μακροχρόνιας Παρακολούθησης Προώρων 

και Προβληματικών Νεογνών.
14. Μεταβολισμού Ασβεστίου.
15. Μονάδα Λοιμώξεων.
16. Μονάδα ενδοσκοπήσεων.
17. Μονάδα Παιδο−γαστρεντερολογίας.
18. Μονάδα Παιδο−ρευματολογίας.
19. Μονάδα Παιδο−νεφρολογίας.
20. Μονάδα Παιδο−αιματολογίας.
21. Μονάδα Παιδο−καρδιολογίας.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

 F
   Αριθμ. 116886/Δ2 (5)

Διδασκαλία του διδακτικού/ μαθησιακού πεδίου
Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/ 

1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

Τάσος
Highlight

Τάσος
Highlight
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όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του 
Ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των απο−
φοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Την με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21−08−2013 (Β΄ 2121) Υπουρ−
γική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του 
Ημερησίου Γυμνασίου».

3. Την με αριθμ. Υ100/20−02−2015 (Β΄ 299) απόφαση του 
Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» όπως τροποποιήθηκε 
με την με αριθμ. Υ168/23−04−2015 (Β΄ 720) απόφαση του 
Πρωθυπουργού.

4. 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 (Α΄ 98).

5. Την με αριθμ. 26/08−05−2015 Πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1) Το διδακτικό/ μαθησιακό πεδίο Τεχνολογία και 
Πληροφορική του Γυμνασίου διακρίνεται στα εξής δι−
δακτικά αντικείμενα − κλάδους: α) Τεχνολογία και β) 
Πληροφορική.

2) Για τη διδασκαλία των ανωτέρω διδακτικών αντι−
κειμένων − κλάδων ισχύουν τα εξής:

i) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος υπερ−
βαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα χωρίζεται σε δύο 
ομάδες μαθητών.

Την πρώτη ώρα διδασκαλίας των ανωτέρω διδακτικών 
αντικειμένων − κλάδων στο ωρολόγιο πρόγραμμα της 
εβδομάδας:

• η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Πληροφορική στο 
εργαστήριο Πληροφορικής και

• η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο 
εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, 
εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

Τη δεύτερη ώρα διδασκαλίας των ανωτέρω διδακτι−
κών αντικειμένων − κλάδων στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
της εβδομάδας:

• η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο ερ−
γαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, 
εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας και

• η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται Πληροφορική στο 
εργαστήριο Πληροφορικής.

ii) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος δεν 
υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), τότε ολόκληρο το τμήμα 
διδάσκεται την Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφο−
ρικής και την Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας 
ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει 
εργαστήριο Τεχνολογίας.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2015−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 47486 (6)
Σύσταση Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού του

Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 62 του Ν.4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» (Α΄ 208)
2. Το με αριθ. πρωτ. 124/29.05.2015 έγγραφο του Δι−

κηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, με συνημμένη τη με 
αριθ. 2/20.03.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με 
την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση διανεμητικού 
λογαριασμού και

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση αυτή 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συστήνεται στον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας 
ειδικός διανεμητικός λογαριασμός.

2. Καθορίζεται το ποσοστό που θα παρακρατείται 
από τον Σύλλογο σε πεντέμισι τοις εκατό (5,5%) επί του 
γραμματίου προκαταβολής της νόμιμης αμοιβής των 
μελών του από παραστάσεις στα δικαστήρια.

3. Τα ποσά που συγκεντρώνονται στον ανωτέρω λο−
γαριασμό, θα διανέμονται ισομερώς σε όλα τα μέλη του 
Συλλόγου, κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 F
   Αριθμ. οικ. 2/48649/0025 (7)
Έκδοση Συλλεκτικού Νομίσματος κοινού μετάλλου κο−

πής 2015 και ονομαστικής αξίας 5€ σε έντυπη συ−
σκευασία (Blister set) αφιερωμένο στην επέτειο «100 
χρόνια από τη γέννηση του Β. Τσιτσάνη».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1) Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπο−
γραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι' ης ρυθμί−
ζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου 
και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/ τ. Α΄/ 19.7.1974).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του Ν. 1266/ 
1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτι−
κής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/ 2.7.1982).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Με−
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/7.9.1984) όπως συμπλη−
ρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 
«Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ 
και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» 
(ΦΕΚ 242/τ. Α΄/19.10.2001).

4) Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/29.08.2014) όπως ισχύει.
5) Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27.1.2015).

Τάσος
Highlight

Τάσος
Highlight

Τάσος
Highlight
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6) Την αριθ. Υ59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/ 
τ.Β΄/20.2.2015).

7) Την από 11 Δεκεμβρίου 2014 (ΕΚΤ/2014/53) απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την 
έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται 
να εκδοθούν το 2015.

8) Την από 22.7.2015 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκ−
δοση συλλεκτικού νομίσματος κοινού μετάλλου κοπής 
2015, ονομαστικής αξίας 5€ αφιερωμένο στην επέτειο 
«100 χρόνια από τη γέννηση του Β. Τσιτσάνη».

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 24.000,00€ περίπου η οποία θα 
αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις οικο−
νομικού έτους 2015, ειδικού φορέα 23−200 στον ΚΑΕ 3326 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.1473/1984 
και του Ν.Δ.488/1974.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσίου 
ποσού 48.000,00€ περίπου (πλέον φορολογικού εσόδου 
προερχομένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η έκδοση συλλεκτικού νομίσματος κοινού 
μετάλλου κοπής 2015 ονομαστικής αξίας 5€ σε έντυπη 
συσκευασία (blister set) αφιερωμένου στην επέτειο «100 
χρόνια από τη γέννηση του Β. Τσιτσάνη».

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των επτά 
χιλιάδων πεντακοσίων τεμαχίων (7.500), τα οποία θα 
διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υπο−
καταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 221/2015/ (8)
Παράταση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Υμηττού 

στην οδό Π. Ικονίου ημέρα Πέμπτη (Δ΄ Αθηνών) λόγω 
έργων.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 24η/16−07−2015 θέμα 5ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή−
θηκαν με την αριθμ. 44403/20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/ 
4−11−2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 
Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/ 
τ.Β΄/15−5−2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 84 και 85 του Ν.4314/23−12−2014 (ΦΕΚ 265/ 
Β/2014).

5. Τη με αρ. πρωτ. 14701/27−5−2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. (ΦΕΚ Β΄1097).

6. Το με αριθμ. πρωτ. 10832/3−7−2015 έγγραφο του 
Δήμου Δάφνης − Υμηττού.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 11006/10−6−2015 (ορθή επανάλη−
ψη) έγγραφο της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέ−
ρειας Αττικής.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:

την παράταση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Υμητ−
τού (ημέρα Πέμπτη) της Δ΄ Αθηνών στην οδό Π. Ικονίου 
μέχρι το πέρας των εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης 
του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθ−
μισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης −Υμηττού». Με το 
πέρας των έργων η λαϊκή αγορά θα επιστρέψει στην 
οδό Ελευθερωτών, σύμφωνα με την 14701/30−5−2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
 F

   Αριθμ. 222/2015 (9)
Ίδρυση και λειτουργία λαϊκών αγορών Πόρου,

ημέρα Δευτέρα και Παρασκευή.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 24η/16−07−2015 θέμα 6ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή−
θηκαν με την αριθμ. 44403/20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/ 
4−11−2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 
Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/ 
τ.Β΄/15−5−2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 84 και 85 του Ν.4314/23−12−2014 (ΦΕΚ 265/ 
Β/2014).

5. Το με αριθμ. πρωτ. 12497/29−6−2015 έγγραφο της 
υπαλλήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας 
Αττικής.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 21064/15/703923/22−4−2015 έγ−
γραφο του Α.Τ. Πόρου Τροιζηνίας.

7. Την με αριθμ. 82/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Πόρου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:

την ίδρυση και λειτουργία των λαϊκών αγορών του 
Πόρου ως εξής:
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1. Κάθε Δευτέρα στην περιοχή της Πούντας (πλατεία 
Αγ. Ιωάννη), η εγκατάσταση των πάγκων θα είναι σύμ−
φωνα με το υπ' αριθμ. 21064/703923 έγγραφο του Α.Τ. 
Πόρου, μόνο από τη μία πλευρά του οδοστρώματος κι 
όχι εκατέρωθεν για λόγους κυκλοφοριακής τάξης και

2. Κάθε Παρασκευή στη θέση του νέου προβλήτα (κά−
τωθεν αλσυλίου Παπαντωνίου).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
 F

   Αριθμ. 223/2015 (10)
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Άνω Λιούμη

στο Αιγάλεω (Β΄ Πειραιά).

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 24η/16−07−2015 θέμα 7ο)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή−
θηκαν με την αριθμ. 44403/20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/ 
4−11−2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 
Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/ 
τ.Β΄/15−5−2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 84 και 85 του Ν.4314/23−12−2014 (ΦΕΚ 265/ 
Β/2014).

5. Τη με αρ. πρωτ. 28056/25274/25−6−2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 13713/06−7−2015 έγγραφο του υπαλ−
λήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/57−6723−6−2015 έγγραφο 
του Τμήματος Τροχαίας Αιγάλεω.

8. Την με αριθμ. 103/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Άνω Λιούμη Αιγά−
λεω, ημέρα Δευτέρα, της Β΄ Πειραιά ως εξής:

− οδός Εδέσσης στο ρεύμα ανόδου από την οδό Ηρα−
κλείτου έως την οδό Γράμμου, από 1−12 έως 31 −05 κάθε 
έτους και

− οδός Καζαντζάκη καθώς και είκοσι (20) μέτρα στην 
οδό Μητρ. Ηλ. Αντωνίου από την οδό Καζαντζάκη προς 
την οδό Πολυδεύκους, από 01−06 έως 30−11 κάθε έτους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
 F

   Αριθμ. απόφ. 224/2015 (11)
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Βούλας, ημέρα Πέ−

μπτη του Δήμου Βάρης − Βούλας − Βουλιαγμένης 
της Α΄ Αθηνών.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 24η/16−07−2015 θέμα 8ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή−
θηκαν με την αριθμ. 44403/20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/ 
4−11−2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 
Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/ 
τ.Β΄/15−5−2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 84 και 85 του Ν.4314/23−12−2014 (ΦΕΚ 265/ 
Β/2014).

5. Το με αριθμ. πρωτ. 9027/08−5−2015 έγγραφο του 
υπαλλήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας 
Αττικής.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 1014/21/5/10−Γ/01−7−2015 έγγραφο 
του Τμήματος Τροχαίας Ελληνικού.

7. Τις με αριθμ. 232/2015 και 432/2015 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης − Βούλας − 
Βουλιαγμένης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:

τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Βούλας, ημέρα Πέ−
μπτη της Α΄ Αθηνών εκ περιτροπής ανά έξι (6) μήνες 
ως εξής:

Α) οδός Καραϊσκάκη (από Παπάγου έως Ρ. Φεραίου) 
Β) οδός Ι. Μεταξά (από Μ. Μπότσαρη έως Σολωμού) 
Γ) οδός Παπάγου (από τη συμβολή Παπάγου και Πόρου 

έως την οδό Ίριδος).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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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