
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποζημίωσης στον Οργανισμό Αστι-
κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) για 
την μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των φοι-
τητών και μαθητών για το έτος 2016.

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

3 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

4 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου.

5 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας στις 
υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων.

6 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Τμήματος Μελετών και Εκτέλεσης 
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων της Δ/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου.

7 Λύση επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης -Απο-
χέτευσης Τήλου του Νομού Δωδεκανήσου.

8 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 
προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμ-
ματισμού – Ανάπτυξης και Πληροφορικής, για το 
1ο εξάμηνο του έτους 2017.

9 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-
λήλων του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης για το έτος 2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 2766/1887/
8.9.2016 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος «Αναγνώρισις συστάσεως Ενο-
ριών και Ιερών Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κεφαλληνίας συμφώνως προς το άρθρον 25 του 
ν. 4301/2014», η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
3808´/τ.Β´/25.11.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 220195 /B1 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης στον Οργανισμό Αστι-

κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) για 

την μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των φοι-

τητών και μαθητών για το έτος 2016.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄261) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών Τηλεπικοινωνιών και 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

2. Το ν.δ. 3721/1957 (Α΄142) «περί συστάσεως Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 716/1970 (Α΄238) και το 
ν. 866/1979.

3. Το ν. 2898/2001 (Α΄71) και της από 30-4-2001 σύμ-
βασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ. 
και ειδικά της παρ. 1 του άρθρου έβδομου αυτής, όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 
17 του ν. 3185/2003 (Α΄229), την από 4-8-2003 συμπλη-
ρωματική οικονομική συμφωνία το ν. 3652/2008(Α΄45) 
«Κύρωση Σύμβασης για την τροποποίηση και συμπλή-
ρωση της από 30-4-2001 οικονομικής συμφωνίας με-
ταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.», ως και την από 
8-4-2010 νέα συμπληρωματική οικονομική συμφωνία 
που κυρώθηκε με το ν. 3897/2010 (Α΄208).

4. Το άρθρο 1 του ν. 4009/2011 περί «Δομής, λειτουρ-
γίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διε-
θνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ Α΄/195/2011).

5. Το άρθρο 7 του ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/τ. Α΄) όπως 
προστέθηκε στην παρ. Η΄ του Κεφ. ΙΙ του άρθρου 186 
«Αρμοδιότητες Περιφερειών» του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 
τ. Α΄) εδάφιο 21.

6. Το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/
28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (ΦΕΚ Α΄98).

8. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α).

9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.(ΦΕΚ 23/Α).

10. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23.09.2015).

11. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης,ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,σύ-
σταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης,μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(ΦΕΚ 208/Α).

12. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α),

13. Την υπ’ αριθμ. Α - 68587/5029/4-7-2003 (Β΄934) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Με-
ταφορών Επικοινωνιών « Μεταβολή περιοχής εκτέλεσης 
αστικής συγκοινωνίας από τον Οργανισμό Αστικών Συ-
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)».

14. Την υπ’ αριθμ. Φ.5/ 114196/Β3/4-10-2011 Κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Διευκο-
λύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
των φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Β΄ 2234/4.10.2011).

15. Την υπ’ αριθμ. Α οικ. 45788/3552/5-8-2014 (β΄2283) 
κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων με θέμα «Καθορισμός κομίστρων του Οργανι-
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 
Α 54873/4318/29-12-2014(Β΄102/20-1-2015) όμοια.

16. Την υπ΄αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό 
Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168 Β/2015)».

17. Την από 30-6-2016 πρόταση του ΟΑΣΘ όπως αυτή 
διαβιβάσθηκε με το αρ. 7430/4-7-2016 έγγραφο του.

18. Την διαφωνία που προέκυψε για τον αριθμό των 
διακινούμενων με μειωμένο κόμιστρο μαθητών και φοι-
τητών.

19. Το από 3/11/2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του Εθνικού 
Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας σχετικά με τον αριθμό 
των φοιτητών στα ΑΕΙ που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη 
και κατέχουν ακαδημαϊκές ταυτότητες με ισχύ δελτίου 
ειδικού εισιτηρίου ο οποίος ανέρχεται στις 64.481.

20. Το γεγονός ότι η χρονική διάρκεια των μαθημάτων 
και εξετάσεων που πραγματοποιούνται από τα ΑΕΙ, λαμ-
βανομένου υπόψη και του διαστήματος των διακοπών 
του Πάσχα και Χριστουγέννων είναι μικρότερη των 12 
μηνών και κατά συνέπεια δεν μετακινείται το σύνολο των 
φοιτητών κατά τη διάρκεια του έτους.

21. Την αναλογία του συγκοινωνιακού δικτύου που 
εξυπηρετούν τα ΜΜΜ του ΟΑΣΘ και του ΟΑΣΑ και τον 
αριθμό των μετακινούμενων φοιτητών και μαθητών στις 
περιοχές εξυπηρέτησης αντίστοιχα καθώς και το ύψος 
των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τον ΟΑΣΑ για την 
μετακίνηση των φοιτητών κατά το ακ. έτος 2015-2016.

22. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα υποστοιχεία 20 και 
21 οι φοιτητές που διακινούνται κατά τη διάρκεια του 
έτους με μειωμένο κόμιστρο ανέρχονται σε 13.300.

23. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αναφερόμενη δι-
άταξη στο υποστοιχείο 5 «Η μεταφορά μαθητών από 
τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμ-
βανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδι-
κής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, 
καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση 
αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής» η μεγαλύτερη ανά-
γκη μετακίνησης των μαθητών καλύπτεται από τον Π/Υ 
των Περιφερειών.

24. Το μικρό ποσοστό των μαθητών που μετακινούνται 
κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων 
κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους καθώς και κατά 
τη διάρκεια των διακοπών.

25. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα υποστοιχεία 23 και 
24 οι μαθητές που διακινούνται κατά τη διάρκεια του 
έτους ανέρχονται σε 8.500.

26. Τις τιμές πώλησης των μηνιαίων καρτών, και εισι-
τηρίων.

27. Τις με αρ. πρωτ. 124442/Β3/27-7-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΒ834653ΠΣ-Ν37) και 124445/Β3/27-7-2016 (ΑΔΑ: 
63ΥΩ4653ΠΣ-695 ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

28. Την με αρ. πρωτ. 138037/29-8-2016 εισήγηση της 
ΓΔΟΥ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη 2.000.000,00 €, η οποία θα 
καλυφθεί ως εξής: ποσό ύψους 1.600.000,00 € από τον 
ΚΑΕ 0873 του ΕΦ 19 250 και ποσό ύψους  400.000,00 € 
από τον ΚΑΕ 0873 του ΕΦ 19 220, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης 
στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
( Ο.Α.Σ.Θ.) για την μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των 
64481 περίπου φοιτητών για το έτος 2016 στο ποσό των 
1.600.000,00 €.

2. Τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης 
στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
( Ο.Α.Σ.Θ.) για την μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο 
των 13300 περίπου μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2016 στο ποσό 
των 400.000,00 €.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας και  Αναπληρωτής Υπουργός
Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. 657 (2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 

17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός 
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α»

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’ 
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τρα-
πεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την υπ’ αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 
2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης».

7. Την υπ’ αρ. πρ. 397/7.6.2016 αίτηση της ASSISTING 
NATURE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΕΙΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
και δ.τ. ASSISTING NATURE A.E. με Α.Φ.Μ. 800494452 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και τον φάκελο των συ-
νημμένων δικαιολογητικών.

8. Η υπ’ αρ. πρ. 828/15.11.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 918/15.12.2016 Πρακτικό Αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 15.12.2016 απόφαση της 19ης Συνεδρί-
ασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην ASSISTING NATURE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙ-
ΑΤΕΙΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ASSISTING NATURE 

A.E. με Α.Φ.Μ. 800494452 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της Υ.Α. 
Οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 664  (3)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 

17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός 
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι. Υ. Α.)».

3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.».

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’ 
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τρα-
πεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την υπ’ αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 
2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης».

7. Την υπ’ αρ. πρ. 493/25.7.2016 αίτηση της ΓΕΝΝΗΜΑ 
IVF - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ-
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ και δ.τ. ΓΕΝΝΗΜΑ IVF 
με Α.Φ.Μ. 998428662 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, καθώς και τον 
φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.

8. Η υπ’ αρ. πρ. 832/15.11.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 920/15.12.2016 πρακτικό Αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 15.12.2016 απόφαση της 19ης Συνεδρί-
ασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην ΓΕΝΝΗΜΑ IVF - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ και δ.τ. ΓΕΝΝΗΜΑ IVF με Α.Φ.Μ. 998428662 
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
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Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3305/2005 και της Υ.Α. Οικ. 6901/2015. Η άδεια 
ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 92716/34068 (4)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»(ΦΕΚ 228/Α/27-
12-2010). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν.3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ν. 
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοί-
κησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δι-
ακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

5. Την αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) περί αποδοχής παραιτή-
σεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Αττικής. 

6. Την υπ’ αριθ. 291/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Περιστερίου, περί καθιέρωσης διαφορετι-
κού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Περι-
στερίου, αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε: 1) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες για το Προσωπικό ασφαλείας των δημοτικών 
κτιρίων, λόγω κάλυψης των αυξημένων αναγκών σχετικά 
με τη φύλαξη των κτιρίων του Δήμου. 

Καθιερώνουμε: 2) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση επί 
πενθημέρου (Δευτέρα έως Παρασκευή) με δυνατότητα 
διακεκομμένου ωραρίου σε βάρδιες για την Υπηρεσία 
του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών για πέντε (5) εργάτες ταφής-εκταφής 
και για ένα (1) νεωκόρο και για (1) ιεροψάλτη, λόγω της 
λειτουργίας του κοιμητηρίου μέχρι τη δύση του ηλίου.

Καθιερώνουμε: 3) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση επί 
πενθημέρου (Δευτέρα έως Παρασκευή) 08:00 -22:00 για 
δύο (2) ημέρες την εβδομάδα, σε βάρδιες, για δεκατρία 
(13) άτομα που υπηρετούν στα ΚΕ.ΦΙ. του Γρ. Υποστήρι-
ξης Τρίτης Ηλικίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 
και Ισότητας, λόγω της λειτουργίας τους και κατά τις απο-
γευματινές ώρες, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις 
και δραστηριότητες των ΚΕ.ΦΙ. 

Καθιερώνουμε: 4) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση για το 
προσωπικό της Γραμματείας του Δημοτικού Ωδείου του 
Τμήματος Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, 

α) για την Γραμματεία που παρέχει διοικητική υποστή-
ριξη (πληροφορίες, εγγραφές, διεκπεραίωση διαδικασι-
ών κ.λπ.), πενθήμερη εργασία σε βάρδιες (Δευτέρα έως 
Παρασκευή) από 08:00 έως 21:00 χωρίς προσαύξηση 
ωρών απασχόλησης, λόγω διοικητικής υποστήριξης, 

β) για εννέα (9) καθηγητές με σύμβαση ΙΔΑΧ, πενθή-
μερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή) από 08:00 έως 
21:00 χωρίς προσαύξηση ωρών απασχόλησης, για τη 
θεωρητική διδασκαλία, εκμάθηση οργάνων, αναπλή-
ρωση μαθημάτων κ.α, 

γ) για δεκαπέντε (15) καθηγητές (12 συμβασιούχους 
ωρομίσθιους ορισμένου χρόνου και  3 με μίσθωση έργου) 
που απασχολούνται λιγότερο του πενθημέρου και είναι 
ωρομίσθιοι, με δυνατότητα εργασίας και το Σάββατο για 
τις ώρες 10:00-21:00 χωρίς προσαύξηση ωρών απασχόλη-
σης, για πρόβες μελοδραματικής, σύγχρονου τραγουδιού, 
χορωδιακών συνόλων και αναπληρώσεις μαθημάτων. 

Καθιερώνουμε: 5) τη λειτουργία σε 8ωρη βάση κατά 
τις νυχτερινές ώρες από 22:00-06:00 όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες για το Τμή-
μα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών για δύο (2) τεχνίτες λόγω του ότι η εργασία δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τις πρωινές ώρες, λόγω 
μεγάλης κυκλοφορίας των οχημάτων και επικινδυνότητας. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 22.700,00€ περίπου σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου, για το οικονομι-
κό έτος 2017 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 30.6012.11, ΚΑ 
30.6051.111, Κ.Α.30.6012.112 και ΚΑ 30.6051.112, ανά-
λογη δαπάνη, προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος 
των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

Αριθμ. 89868/33190 (5)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας στις 

υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός 

Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27-
12-2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και 48 του ν.3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α’/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 
του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06-02-2015) περί αποδοχής 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 67/2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων περί καθιέρωσης δια-
φορετικού ωραρίου στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ., για το 
έτος 2017, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε:
Την 16ωρη λειτουργία, από 08.00-24.00, καθώς και την 

επταήμερη λειτουργία (λειτουργία τα Σάββατα, τις Κυρια-
κές και τις αργίες) του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων για πέντε υπαλλήλους 
ΙΔΑΧ (ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού, ΔΕ Αρχιμουσικός, 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΥΕ Φυλάκων, ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων), για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και 
αθλητικών εκδηλώσεων, τη λειτουργία της φιλαρμονικής 
ορχήστρας κ.λπ. και για πέντε υπαλλήλους ΙΔΟΧ ΥΕ Γενι-
κών Καθηκόντων/Καθαριστών), με σκοπό την εκτέλεση 
του έργου Καθαριότητας Αθλητικών Μονάδων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 12.100,00 € περίπου σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 που 
θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6021, 10.6022, 10.6052, 15.6021, 
15.6022, 15.6041, 15.6042, 15.6052 και 15.6054.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

Αριθμ. 92739/34081 (6)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

υπηρεσιών του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης 

Ηλεκτρομηχανολογικών έργων της Δ/νσης Τεχνι-

κών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/
27-12-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν.3584/2007 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ν. 
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και  Ηλεκτρονική Δι-
ακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) περί αποδοχής παραιτή-
σεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 293/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Περιστερίου, περί καθιέρωσης διαφορε-
τικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Μελετών και 
Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ιδίου Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πεν-
θήμερης εργασίας και τη λειτουργία σε 24ωρη βάση του 
Τμήματος Μελετών και Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογι-
κών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου 
Περιστερίου όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και 
Κυριακές και εξαιρέσιμες, προκειμένου να διευθετηθεί η 
εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού, 
η υποστήριξη των πολιτιστικών και εορταστικών εκδη-
λώσεων και η εξασφάλιση της ασφάλειας των δημοτών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 355.000,00€ περίπου σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου, για το οικονο-
μικό έτος 2017 που θα βαρύνει τους ΚΑ:20.6012.112, 
ΚΑ:20.6051.112, ΚΑ:20.6022,112, ΚΑ:20.6052.112. Ανάλο-
γη δαπάνη, θα προκληθεί και για τα επόμενα έτη σε βά-
ρος των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

(7)
Λύση επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης -Απο-

χέτευσης Τήλου του Νομού Δωδεκανήσου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

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».

2. Το π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του 
ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κύρωση της από 31.12.2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπει-
γόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε-
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ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρα-
τείας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
Α΄/2006), περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις άρθρου 56 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών» και της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ47/Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέ-
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015), «Αποδοχή παραι-
τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της χώρας».

8. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 4569/27-1-2011 εγκύκλιο με 
αριθμό 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Θέματα συγχωνεύσεων και 
προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων των δήμων».

9. Το υπ’ αριθμ. 94/02-04-1998 Προεδρικό Διάταγμα 
περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέ-
τευσης, με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης -Αποχέτευσης Τήλου» στο Δήμο Τήλου του Νομού 
Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ 85/Α΄/21-04-1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 12628/02-12-2004 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί 
τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Τήλου (ΦΕΚ 31/Β΄/
17-01-2005).

11. Την υπ’ αριθμ. 12169/29-08-2006 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί τρο-
ποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Τήλου (ΦΕΚ 1437/Β΄/
29-09-2006).

12. Την υπ’ αριθμ. 119/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Τήλου περί λύσης της επιχείρησης 
του Δήμου Τήλου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Τήλου», αποφασίζουμε:

Τη λύση της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- 
Αποχέτευσης Τήλου» στο Δήμο Τήλου του Νομού Δω-
δεκανήσου», η οποία συστάθηκε με το υπ’ αριθμό 94/
02-04-1998 (ΦΕΚ 85/Α΄/21-04-1998) Προεδρικό Διάταγ-
μα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 262 του ν. 
3463/2006.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης όσα πε-
ριουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο 
Τήλου. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από τους ορκωτούς 
ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Τήλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 1279 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού – 

Ανάπτυξης και Πληροφορικής, για το 1ο εξάμηνο του έτους 2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016, εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους – Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015».

5. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 26645/15-12-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Πληροφορικής του Δ υπηρεσιών του Δήμου αναφορικά με τον προγραμματισμό υπερωριακής απασχόλησης για 
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2017.

6. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, έχει προβλεφθεί πίστωση ικανή να κα-
λύψει την δαπάνη της κάτωθι υπερωριακής απασχόλησης.

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση, για το κάτωθι προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού 

– Ανάπτυξης και Πληροφορικής, για το 1ο εξάμηνο του έτους 2017 ως εξής:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΠΕ - ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 120

ΠΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 120
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Η δαπάνη των ανωτέρω ωρών θα βαρύνει τον Προϋ-
πολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 στον 
Κ.Α.:10.6012.0001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μεταμόρφωση, 21 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Δήμαρχος

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ι

Αριθμ. 1210 (9)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης 

υπαλλήλων του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσ-

σαλονίκης για το έτος 2017.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/15/Α), άρθρο 

20 (εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

σχετικά με την εποπτεία Ιατρικών, Οδοντιατρικών και 
Φαρμακευτικών Συλλόγων.

3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων που υπηρετούν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο 
Θεσσαλονίκης, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

4. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται 
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς οι 
πόροι του Ο.Σ.Θ. προέρχονται από τις συνδρομές των 
μελών του.

5. Την σχετική εισήγηση του Προέδρου του Ο.Σ.Θ. κατά 
τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14/12/2016 και την ομόφω-
νη απόφασή του για την ανάγκη υπερωριακής εργασίας 
και αποζημίωσης, αποφασίζουμε:

Την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης 
εντός του 2017.

Ειδικότερα οι δύο (2) υπάλληλοι του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα εργασθούν μέχρι τετρα-
κόσιες ογδόντα (480) ώρες συνολικά, οι οποίες δεν θα 
υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλ-
ληλο, για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι και 
31/12/2017.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία είναι η 
ανάθεση αυξανόμενων καθηκόντων και νέων αντικειμένων 
στον Ο.Σ.Θ. (όπως η έκδοση Αδειών Λειτουργίας Πρωτο-
βάθμιων Φορέων Οδοντιατρικής Περίθαλψης και η έκδοση 
Αδειών Ακτινογραφικών Μηχανημάτων) σε συνδυασμό με 
τη διατήρηση όλων των προηγούμενων υποχρεώσεών του, 
δεδομένου και του μεγάλου αριθμού των μελών του, καθώς 
είναι ο δεύτερος σε μέγεθος Οδοντιατρικός Σύλλογος της 
Χώρας και του μικρού αριθμού υπαλλήλων που διαθέτου-
με. Ιδιαίτερα κατά το έτος 2017 πρόκειται να διενεργηθούν 
οι εκλογές του Ο.Σ.Θ. και επίσης θα διοργανώσουμε το 22ου 
Βαλκανικό Συνέδριο της BaSS. Τα γεγονότα αυτά συνεπά-
γονται ιδιαίτερα αυξημένο όγκο υποχρεώσεων για το προ-

σωπικό. Για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και την 
εξυπηρέτηση των μελών, είναι απαραίτητη η υπερωριακή 
εργασία των δύο υπαλλήλων.

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων θα πραγ-
ματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις 
ώρες 15.30 έως 17.30.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο Πρόεδρος του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος 
Δεβλιώτης.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρι-
ακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγρα-
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και 
δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Θεσσαλονίκη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
Στην υπ’ αριθμ. 2766/1887/8.9.2016 απόφαση της Ιεράς 

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Αναγνώρισις συ-
στάσεως Ενοριών και Ιερών Μονών της Ιεράς Μητροπό-
λεως Κεφαλληνίας συμφώνως προς το άρθρον 25 του ν. 
4301/2014», η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3808´/τ.Β´/
25.11.2016 γίνονται οι εξής διορθώσεις:

– το εσφαλμένο: «57.  Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου 
Νικολάου χωρίου Σουλλάρα, με έδραν την τοπικήν Κοι-
νότητα Σουλλάρων, της Δημοτικής Ενότητος Παλλικής, 
του Δήμου Κεφαλληνίας …», στο ορθό: «57. Ενορία του 
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου χωρίου Σουλλάροι, με έδραν 
την τοπικήν Κοινότητα Σουλλάρων, της Δημοτικής Ενό-
τητος Παλλικής, του Δήμου Κεφαλληνίας …»,

– το εσφαλμένο: «69. Ενορία του Ιερού Ναού Κοιμή-
σεως Θεοτόκου χωρίου Γαρδελιώτισσα, με έδραν την 
τοπικήν Κοινότητα Λακήθρας, της Δημοτικής Ενότητος 
Λειβαθούς, του Δήμου Κεφαλληνίας …», στο ορθό: «69. 
Ενορία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου «Γαρδε-
λιώτισσα», με έδραν την τοπικήν Κοινότητα Λακήθρας, 
της Δημοτικής Ενότητος Λειβαθούς, του Δήμου Κεφαλ-
ληνίας …»

– και το εσφαλμένο: «10. Ιερά Ανδρώα Κοινοβιακή 
Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου χωρίου Λάμια – Δειλινά-
των, με έδραν την τοπικήν Κοινότητα Δειλινάτων, της 
Δημοτικής Ενότητος Παλικής, του Δήμου Κεφαλληνίας 
…» στο ορθό:

«10. Ιερά Ανδρώα Κοινοβιακή Μονή Γενεσίου της Θε-
οτόκου (Λάμια), με έδραν την τοπικήν Κοινότητα Δει-
λινάτων, της Δημοτικής Ενότητος Παλικής, του Δήμου 
Κεφαλληνίας …»

(Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος)
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*02044953012160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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