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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 135799/Ν1 (1)
  Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», 
του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
της παρ.3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... 
και άλλες διατάξεις»,του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
(8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου πα-
ραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριο-
τήτων και άλλες διατάξεις».

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

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(1584 Β΄).

5. Την από 14-03-2017 αίτηση της Ηλιάδου Χρυσούλας 
για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Ιδιωτικού 
Δημοτικού ως προς τον διακριτικό του τίτλο.

6. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/167531/Δ5/06-11-2013 (316 Β΄/ 
12-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδι-
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού 
Δημοτικού «Ιδιωτικό Δημοτικό - ΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ».

7. Την αριθμ. ΔΑ/56238/12-10-2016 απόφαση διατύ-
πωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την αριθμ. 7614/31-05-2017 πιστοποίηση από το 
ΓΕΜΗ του διακριτικού τίτλου «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ -
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΔΗ « (ημερομηνία εγγραφής 
16-07-2015) στο Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο της ΗΛΙΑ-
ΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/05-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Β΄/29-08-2014).

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

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/167531/Δ5/6-11-2013
(316 Β΄/12-02-2014) άδεια του Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο - 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ», ως προς την δυναμικότητα και 
τον διακριτικό της τίτλο, ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου 
με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας στο Ισόγειο, συνολικής 
δυναμικότητας εκατό τριάντα τρεις (133) μαθητών. Εξ 
αυτών δύο (2) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι τριών (23) 
μαθητών εκάστη, τρεις (3) αίθουσες δυναμικότητας είκο-
σι δύο (22) μαθητών εκάστη και μία (1) αίθουσα είκοσι 
ενός (21) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι-
ωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό 
Σχολείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΔΗ».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό λειτουργεί στην οδό Ασωπού 
15, στην Σαλαμίνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2017 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 135798/Ν1 (2)
    Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολεί-

ου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄)«Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δια-
τάξεις»,του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες 
διατάξεις».

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

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(1584 Β΄).

5. Την από 14-03-2017 αίτηση της Ηλιάδου Χρυσούλας 
για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Ιδιωτικού 
Νηπιαγωγείου ως προς τον διακριτικό του τίτλο.

6. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/167533/Δ5/06-11-2013 (359 Β΄/ 
14-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιω-
τικού Νηπιαγωγείου «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΗΛΙΑΔΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ».

7. Την αριθμ. 222636/Δ1/28-12-2016 (45 Β΄/18-01-2017)
υπουργική απόφαση τροποποίησης της άδειας ως προς 
την δυναμικότητα των αιθουσών του.

8. Την αριθμ. 7614/31-05-2017 πιστοποίηση από το 
ΓΕΜΗ του διακριτικού τίτλου «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΔΗ» (ημερομηνία εγγραφής 
16-07-2015) στο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο της ΗΛΙΑΔΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄05-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Το π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Β΄/29-08-2014).

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

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/167533/Δ5/6-11-2013
(359 Β΄/14-02-2014) άδεια του «Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου -
ΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ» η οποία τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 222636/Δ1/28-12-2016 (45 Β΄/18-01-2017) 
υπουργική απόφαση, ως προς τον διακριτικό της τίτλο, 
ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ άδεια Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με 
δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο Ισόγειο, δυναμικότη-
τας είκοσι οκτώ (28) νηπίων εκάστη.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Νηπιαγωγείου είναι : «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΗΛΙΑΔΗ».

Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό Ασωπού 
15, στην Σαλαμίνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2017 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./119/26712 (3)
    Κατανομή προσωπικού στην Γενική Γραμματεία 

Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονο-

μικών, έτους 2017.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

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

του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο-
νομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010),όπως αναριθμή-
θηκε 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 Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

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

4. Την αριθμ. 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. Το αριθμ. 2/61737/ 11-8-2017 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

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 είκοσι εννέα (29) ατόμων κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού, τα οποία περιλαμβάνονται 
στον Πίνακα Διοριστέων του ΦΕΚ Γ΄ 718/20-7-2017, στην 
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου 
Οικονομικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας της προκήρυ-
ξης 4Κ/2016 (ΦΕΚ 10/τ. ΑΣΕΠ/18.11.2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2017 

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

(4)
   Aποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας «LE 

REVE ESTATES Α.Ε.»., προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

 Με την αριθμ. 2824.76/61177/2017 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)2016/881 και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110Α΄) με το οποίο προστέθηκαν 
εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 
Α΄ 2144), γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εται-
ρείας «LE REVE ESTATES Α.Ε.», που αφορά στη δωρεά 
ειδών γραφείου αξίας εννιακοσίων ευρώ (900 € ) για το 
Λ/Χ Καρύστου .

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 60226/22197 (5)
    Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερι-

κής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά.

  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 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 επιτάχυν-
ση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63, και 280 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10, του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3839/2010 και της 
παρ. 1δ του άρθρου 51 του ν. 3905/2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017
(ΦΕΚ 94/29.06.2017 τ. Α΄) Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999
(Α΄ 121) και άλλες διατάξεις.

8. Την αριθμ. 19/ οικ.22159/30.06.2017 εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣ «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του 
ν. 4479/2017 (Α΄ 94)» Πρόσληψη μονίμου προσωπικού 
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ 
Α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα - Παροχή των 
αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προ-
σωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές.

9. Την αριθμ. 7/ΔΤΑ/2805/16-4-2010 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρί-
θηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Πειραιά (ΦΕΚ 570/Β΄/03-05-2010), όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 36414/33247 + 36299/33132/5-10-2011 
(ΦΕΚ 2460/Β΄/3-11-2011), με τις αριθμ. 55665/48716 + 
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53486/46882/20-12-2012 (ΦΕΚ/Β΄/3491/31-12-2012),
με τις αριθμ. 31593/26241/4-7-2013 (ΦΕΚ 1654/Β΄/ 
4-7-2013) με τις αριθμ. 285/28-7-2015 (ΦΕΚ 2640/Β΄/ 
08.12.2015), αποφάσεις του ιδίου.

10. Την αριθμ. 474/10.07.2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, περί μερικής τροποποίη-
σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

11. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου που διατυπώθηκε στο 10ο θέμα του πρακτικού 
της από 11.07.2017 συνεδρίασής του.

12. Την αριθμ. 08/05.07.2017 εισήγηση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με το 
άρθρο 63 του ν. 3852/2010.

13. Την αριθμ. 315/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Πειραιά σχετικά με τον προϋπο-
λογισμό καλύψεως (ανταποδοτικά τέλη) της ετήσιας 
δαπάνης για τη σύσταση νέων θέσεων στον Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου Πειραιά.

14. 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 αριθμ. 474/10.07.2014 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, περί μερικής 
τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, (ΦΕΚ 2460/Β΄/03.11.2011, 3491/
Β΄/31.12.2012, 1654/Β΄/04.07.2013, 2640/Β΄/08.12.2015) 
ως προς το άρθρο 3 παρ. 3.1 και μόνο ως προς το μέρος 
που αφορά την σύσταση νέων κενών οργανικών θέσε-
ων μονίμου προσωπικού, ανταποδοτικών υπηρεσιών 
καθαριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 63 του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με ις 
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και τις διατά-
ξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, που έχει ως εξής:

Άρθρο 3
Στελέχωση του Δήμου -
Οργανική Σύνθεση Προσωπικού και
3.1. Θέσεις Μόνιμου Προσωπικού.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑ-
ΜΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙ-

ΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

24 ΤΟΥ
ν. 4479/2017

ΔΙΑΜΟΡΦΩ-
ΘΕΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 13 8 21

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 75 60 135
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΑΥΤ/ΤΩΝ 12 - 12

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤ/ΤΩΝ 9 6 15

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) 10 - 10

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

447 - 447

ΣΥΝΟΛΟ 566 74 640

Η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτι-
κού κλιμακίου των επιπλέον παρακάτω προτεινόμενων 
θέσεων (συνολικά 74) καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταπο-
δοτικές υπηρεσίες ως εξής:
Οκτώ (8) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. 20.6011.01
Εξήντα (60) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Κ.Α. 20.6011.01
Έξι (6) ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Κ.Α. 20.6011.01

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Αυγούστου 2017 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

Ι

Αριθμ. Πρωτ. 117388 
              βιβλίου. απαγ. διατ. 5/2017 (6)
    Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας περιορι-

σμένης χρονικής διάρκειας στην κτηματική πε-

ριφέρεια του Δήμου Φιλιατών και Δήμου Σουλί-

ου, Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 «Περί 

δασικού κώδικα»,όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το 
άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975, καθώς και την αριθμ. 
414985/29/11/1985 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

β. Του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993)«Περί κα-
θορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις Περιφερικές Αρχές ή όργανα διανομαρ-
χιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας» και του π.δ.141/2010 
(ΦΕΚ 234/27/12/2010) Οργανισμός της Α.Δ.Η.-Δ.Μ.

γ. Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/ 
7/6/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την αριθμ. 139327/1834/29/3/2016 δ/γή του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με την 
δημοσίευση των δασικών απαγορευτικών διατάξεων 
(Δ.Α.Δ.).

3. Την αριθμ. 36427/2009 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 396/Δ΄/17-9-2009), «Χαρακτηρισμός των χερσαί-
ων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των στενών και 
εκβολών του ποταμού Καλαμά, κ.λπ.».

4. Την αριθμ. 13912/15/5/2017 (ΦΕΚ 769/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/ 
26/5/2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με 
την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμέ-
νης Διοικ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, ο Βασίλειος 
Μιχελάκης.
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5. Το αριθμ.293/2/6/2017 έγγραφο του Φορέα Διαχεί-
ρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλα-
μά, με θέμα: Έκδοση Δ.Α.Δ.Θήρας στην προστατευόμενη 
περιοχή των Στενών Καλαμά».

6. Το γεγονός ότι η αριθμ. 36427/2009 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 396/Δ΄/17/9/2009), εξακολουθεί να βρί-
σκεται σε ισχύ και μέχρι σήμερα δεν έγινε τροποποίηση ή 
επαναπροσδιορισμός αυτής, ως προς τα όρια, των προς 
απαγόρευση στην θήρα ζωνών, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, στην 
κτηματική περιφέρεια των Δήμων Φιλιατών και Σουλίου, 
στην έκταση που περικλείεται εντός της Ζώνης Α5 (Στε-
νά Καλαμά) και στην έκταση της Περιφερειακής Ζώνης 
Β12 (τμήμα Στενών Καλαμά), που βρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων της ΠΕ Θεσπρωτίας,όπως αυτές πε-
ριγράφονται και οριοθετούνται στην αριθμ. 36427/2009 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 396/Δ΄/17/9/2009) και 
αποτυπώνονται στον χάρτη που συνοδεύει την εν λόγω 
κοινή υπουργική απόφαση.

- Εντός των παραπάνω ζωνών, συμπεριλαμβάνεται 
και η έκταση του μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής το 
οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 74993/2381/17/5/1988 
(ΦΕΚ 314/Β΄/25/5/1988) απόφαση του Υφ. Γεωργίας, 
σύμφωνα με την οποία εντός αυτής απαγορεύεται το 
κυνήγι επ' αόριστον.

- Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 
31-7-2020, η δε τήρησή της, ανατίθεται στα όργανα της 
δασικής υπηρεσίας, αστυνομίας, κυν. συλλόγους, Π.Ε. 
Θεσπρωτίας καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

- Οι παραβάτες της παρούσας θα τιμωρούνται με τις 
ποινές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας.

- Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού προϋπολογισμού.

Με την έκδοση της παρούσας, παύει να ισχύει η 
αριθμ. 102216/20/7/2017 Δ.Α.Δ.Θήρας (ΦΕΚ 2712/τ. Β΄/ 
2/8/2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηγουμενίτσα, 18 Αυγούστου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 1585 (7)
    Έγκριση της αριθμ. 298/2017 απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφο-

ρά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Ηρα-

κλείου.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/1999) «Κύρωση του Κώ-

δικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 52 αυτού.

2. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α΄/2010) με θέμα «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

5. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/2014) «Ρυθμίσεις θεμά-
των μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 48 παρ. 9
αυτού που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας.

6. Το αριθμ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Το αριθμ. Οικ.2095/8-10-2015 έγγραφο της Υπηρε-
σίας προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: «Διευ-
κρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθ-
μίσεων οδικών δικτύων των ΟΤΑ Περιφέρειας Κρήτης».

8. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 
28 παρ.1 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέ-
μηση της γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 υπουργική απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό της Συ-
ντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ).

10. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο 
του Τμήματος ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας -Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

11. Το αριθμ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο του 
Τμήματος ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Του-
ρισμού με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
52 του ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

12. Την αριθμ. οικ. 8165 απόφαση της Συντονίστρι-
ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2247 Β΄) 
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονά-
δες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής με “Με εντολή Συντονιστή” 
(Μ.Ε.Σ.) αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλ-
λήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 12 του ν. 4147 (ΦΕΚ τ. Α΄ 98), όπως ισχύουν.

13. Τις από 13-3-2017 τεχνικές Εκθέσεις του Τμήματος 
Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου.
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14. Την αριθμ. 25389/6-3-2017 απόφαση από το 1/2017
πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας σύμφωνα με την 
οποία εισηγείται ομόφωνα προς την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής την έγκριση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφο-
ρίας στο Δήμο Ηρακλείου.

15. Την αριθμ. 25 σε ορθή επανάληψη απόφαση από 
το 4/10-4-2017 πρακτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με την οποία εισηγείται ομό-
φωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των μέτρων 
ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. 1/2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

16. Την αριθμ. 298 σε ορθή επανάληψη απόφαση 
από το πρακτικό 12/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ηρακλείου με θέμα την «Έγκριση μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας με βάση το αρ. 1/2017 πρακτικό της επι-
τροπής κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 
25/2017 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)» (ΑΔΑ:7860Ω0Ο-
0ΜΧ).

17. Το αριθμ. 5571/23-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού με θέμα «Διαβίβαση της 
αριθμ. 298/2017 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου.

18. Το από 14-7-2017 φωτοαντίγραφο της εφημερίδας 
Πατρίς που δημοσιεύτηκε η περίληψη της άνω απόφα-
σης.

19. Το αριθμ. 93666/8-8-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου με το 
οποίο διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία που 
αφορούν την αριθμ. 298/2017 απόφαση του Δημ. Συμ-
βουλίου Ηρακλείου.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται πρόσθετη δα-
πάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που κα-
θορίστηκαν με την αριθμ. 298/2017 απόφαση σε ορθή 
επανάληψη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και 
συγκεκριμένα εγκρίνουμε τα παρακάτω μέτρα, όπως 
παρουσιάζονται αναλυτικά στις οριζοντιογραφίες που 
έχουν συνταχθεί, ελεγχθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

1. Τη δημιουργία τριών διαβάσεων πεζών περιμετρικά 
της πλατείας Σινάνη επί των οδών Ιερολοχιτών και Ιωνίας 
(σχ. Ε1).

2. Την τοποθέτηση τριών πινακίδων Ρ23 ανά κατεύθυν-
ση, την επιβολή ανωτάτου ορίου ταχύτητας τα 50Km/h 
στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στον Καρτερό, (σχ. Ε3).

3. Τη δημιουργία διαβάσεων πεζών στη συμβολή των 
οδών Πατριάρχου Γρηγορίου και Λεωφ. Ανδρέα Παπαν-
δρέου (σχ. Ε4).

4. Τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Λασσαίας με 
είσοδο από την οδό Γ.Γεννηματά και έξοδο την οδό Αυ-
λώνος, (σχ. Ε6).

5. Τη μονοδρόμηση της οδού Ρυτίου με είσοδο από 
την οδό Νικ. Κατεχάκη και έξοδο προς την Λεωφ.Ικάρου 
και την τοποθέτηση πινακίδας Ρ2 (STOP) επί της οδού 
Λυκάστου δεδομένου ότι η οδός Νικ.Κατεχάκη είναι δρό-
μος προτεραιότητας, (σχ.Ε8).

6. Την τοποθέτηση πινακίδας Ρ2 (STOP) στη συμβολή 
των οδών Δωδώνης και Ευαγγ.Ζαζαριουδάκη (σχ. Ε10).

7. Την τοποθέτηση οριοδεικτών επί της οδού Μονής 
Οδηγήτριας στη συμβολή των οδών Κατεχάκη έως την 
οδό Γραμβούσας, (σχ. Ε11).

8. Την μονοδρόμηση των οδών Κατακουζηνών και Κα-
μπούρογλου και την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 (STOP) 
σε όλες τις κάθετες οδούς με την οδό Κατακουζηνού και 
Καμπούρογλου, (σχ. Ε16).

9. Την τοποθέτηση οριοδεικτών στις συμβολές των 
οδών Βρυούλων, Ομήρου, Διγενή Ακρίτα, (σχ. Γ3).

10. Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ40 
(απαγόρευση στάσης και στάθμευσης) επί της οδού 
Ρωμανού, (σχ. Γ4).

11. Τη μονοδρόμηση της οδού Χατζησπύρου με είσο-
δο από την οδό Γαλενιανού και έξοδο προς την οδό Λ. 
Κατσώνη, (σχ. Γ5).

12. Την μονοδρόμηση των οδών Στησιχώρου και Ανα-
κρέοντος. Συγκεκριμένα το τμήμα της οδού Στησιχώρου 
από τη Λεωφ. Κνωσσού Έως την οδό Κ. Οικονομάκη μο-
νοδρομείται με έξοδο προς τη Λεωφ.Κνωσσού, ενώ η 
Ανακρέοντος μονοδρομείται με είσοδο από τη Λεωφ.
Κνωσσού και έξοδο στην οδό Στησιχώρου, (σχ. Ε5).

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος υποχρεούται καθ όλη την 
χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφο-
ρίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα 
σχετικά έργα (π.χ. τη σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να 
υποστηρίζουν τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

4. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από 
την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των 
διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

6. Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα Από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεση της όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στις τεχνικές εκθέσεις όπως έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί 
αρμοδίως από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελε-
τών Δήμου Ηρακλείου βάσει της οποίας ελήφθη η εν 
λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
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Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών.

Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκη-
θεί προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια και ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 17 Αυγούστου 2017 

Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής ΧΩ.ΠΕ.Π.

ΕΜΜ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 174992 (8)
    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-

σίας Δήμου Κέρκυρας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙ-

ΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87 Α΄) και ιδίως των άρθρων 97 και 280.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Α΄ παρ. 4 περ. α υποπερ. 

δδ) του π.δ/τος 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143 Α΄) και των π.δ/των 22/1990 (ΦΕΚ 7 Α΄) και 
50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύου-
σα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017
(ΦΕΚ 94 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

7. Την 15870/2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/2017 - Α.Δ.Α. 
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) υπουργική απόφαση περί «Διορι-
σμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

8. Την 140634/22.06.2017 (ΦΕΚ 2208 Β΄ - Α.Δ.Α.: ΩΜ-
Μ0ΟΡ1Φ-ΕΞΒ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον 
προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λει-
τουργίας και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου.

9. Την 822/20.01.2012 (ΦΕΚ 280 Β΄ - Α.Δ.Α.: Β44ΕΟΡ1Φ-
9Α1) απόφαση περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με την 3039/21.02.2014 (ΦΕΚ 459 
Β΄ - Α.Δ.Α.: ΒΙΕΛΟΡ1Φ-ΝΨΜ) απόφαση.

10. Την 10-412/18.07.2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κέρκυρας, με την οποία κατά πλειοψηφία 
αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 24 του Ορ-
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας 
στην παρ. 4 με τη σύσταση σαράντα έξι (46) νέων θέσεων 
και συγκεκριμένα, δυο (2) θέσεων ΔΕ Εποπτών Καθαριό-
τητας, σαράντα (40) θέσεων ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας 
(απορριμματοφόρων), τριών (3) θέσεων ΔΕ Μηχανοτε-
χνιτών (αυτοκινήτων) και μιας (1) θέσεως ΔΕ Ηλεκτρο-
τεχνιτών (αυτοκινήτων) και στην παρ. 5 με τη σύσταση 
σαράντα πέντε (45) θέσεων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/ 
Οδοκαθαριστών.

11. Την 13-1/26.07.2017 απόφαση - γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Ν. Κέρκυ-
ρας, με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την 
τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Κέρκυρας σύμφωνα 
με την 10-412/18.07.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κέρκυρας.

12. Την 23-20/19.07.2017 απόφαση - βεβαίωση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας και την 
38334/31.07.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών του Δήμου Κέρκυρας, από τις οποίες προκύπτει ότι 
η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού 
κλιμακίου των νέων προτεινόμενων θέσεων της Υπη-
ρεσίας Καθαριότητας μπορεί να καλυφθεί από τις εγ-
γεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφο-
ρούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες κατά παρέκκλιση της 
παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007 και δεδομένου 
ότι ο Δήμος θα παρέχει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες με 
ίδια μέσα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 10-412/18.07.2017 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας αναφορικά 
με την τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 4 και 5 του Ορ-
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας, 
που αφορά τη σύσταση σαράντα έξι (46) νέων θέσεων 
κατηγορίας ΔΕ και σαράντα πέντε (45) νέων θέσεων κα-
τηγορίας ΥΕ, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 24
Οργανικές θέσεις
με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου

4. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπά-
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις :

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 5

ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας 62

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Αυτοκινήτων) 5

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Αυτοκινήτων) 5
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5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσηc υπά-

γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 

παρακάτω θέσεις :

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας/Οδοκαθαριστών 151

Κατά τα λοιπά ισχύει η 822/20.01.2012 απόφαση περί 

εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Κέρκυρας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού 

έτους 2017 ύψους 2.042.162,40 ευρώ που θα βαρύνει 

τους Κ.Α. 20.6011 και 20.6051.

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στους προϋπολο-

γισμούς των επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 21 Αυγούστου 2017 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

      Στην αριθμ. 134932/Δ2/9.8.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 2893/τ.Β΄/21.8.2017, στη σελίδα 30274, 
στη β΄ στήλη, στον 26ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «… FeC12.....»
στο ορθό: «… FeCl2.....».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

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