
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης 
λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγη-
σης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ει-
δικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου 
(ΦΕΚ Β΄ 1486)».

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης.

3 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

4 Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο 
Κομοτηνής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 416/2016 
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

5 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τοπική 
Κοινότητα Φωτολίβους σχετικά με «συντήρηση-
αποκατάσταση οδοσήμανσης αναγγελίας κινδύ-
νου οδών, σε ισόπεδες διαβάσεις με το σιδηρο-
δρομικό δίκτυο».

6 Υπερωρίες μονίμου προσωπικού δακοκτονίας 
2017 Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου.

7 Έγκριση υπερωριακής εργασίας 2017 σε τακτικό 
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης - Αποχέτευσης Βορείου Άξονα.

8 Έγκριση των εφημεριών του Επιστημονικού προ-
σωπικού και των υπερωριών του Νοσηλευτικού 
και του λοιπού προσωπικού του Γενικού Νοσο-
κομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για το 
Β’ Εξάμηνο του έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 34218 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαι-

τούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλ-

λης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορή-

γησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην 

ειδικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου 

(ΦΕΚ Β΄ 1486)».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευ-

θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων  περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32) όπως 
ισχύει,

β. της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 62/2007 « Επαγ-
γελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Ορ-
γανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ)επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα 
Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας-
Αισθητικής-Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 70), όπως 
ισχύει,

γ. του π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α΄) όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη δια-
δικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος 
στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» 
(ΦΕΚ Β΄ 1486).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Την αριθμ. Υ 25/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄ 2144).

4. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 3899/2017 υπουργική 
απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του 
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουρ-
γού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» 
(ΦΕΚ Β΄ 94), όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως ακολούθως 
οι περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 1 και η παρ. 2 του 
άρθρου 5 «Μεταβατικές διατάξεις» της αριθμ.Γ4β/ΓΠ/
οικ.16276/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1486) 

Α. Στην περ. α οι λέξεις «δεκαπενταετή (15 ετή)» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «δωδεκαετή (12 ετή)»

Στην περ. β οι λέξεις «δωδεκαετή (12 ετή)» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «δεκαετή (10 ετή).

Στην περ. γ οι λέξεις «είκοσι (20) » αντικαθίστανται από 
τις λέξεις «δεκαπέντε (15)».

Β. Στην παρ. 2 η ημερομηνία 30-7-2015 αντικαθίσταται 
από την ημερομηνία 31-12-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1486).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 326 (2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
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) «Διορι-
σμός 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 Ιατρι-
κών 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. 11/10.1.2017 αίτηση της «EMBRYOLAND 
ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «EMBRYOLAND» με Α.Φ.Μ. 998770840 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων δικαι-
ολογητικών.

8. Η υπ’ αρ. πρ. 72/3.2.2017 Εισήγηση Επιτροπής Ελέγ-
χου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 20.4.2017 πρακτικό Αυτοψίας της Επι-
τροπής Ελέγχου.

10. Την από 4.5.2017 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

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

Χορηγούμε στην «EMBRYOLAND ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙ-
ΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«EMBRYOLAND» με Α.Φ.Μ. 998770840 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗ-
ΝΩΝ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυ-
ντήρησης 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, 9 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 324 (3)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/ 

27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός 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 Ια-
τρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν.  3305/2005 (ΦΕΚ  Α’ 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 
παρ. 2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρ-
μογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Την υπ’ αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».

7. Την υπ’ αρ. πρ. 10/10.1.2017 αίτηση της «EMBRYOLAND 
ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «EMBRYOLAND» με Α.Φ.Μ. 998770840 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων δικαι-
ολογητικών.

8. Η υπ’ αρ. πρ. 72/3.2.2017 Εισήγηση Επιτροπής Ελέγ-
χου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 285/20.4.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 4.5.2017 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

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

Χορηγούμε στην «EMBRYOLAND ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙ-
ΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«EMBRYOLAND» με Α.Φ.Μ. 998770840 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗ-
ΝΩΝ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016. 
Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 198 (4)
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο 

Κομοτηνής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 416/2016 

απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

5. Την υπ’ αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ Βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

6. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
11 του ν. 3082/2001 και το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

7. Το υπ’ αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυ-
κλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων».

8. Τη με αριθ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24 Α/6-2-2014) Π.Υ.Σ. 
«Αποδοχή παραιτήσεων των Γ. Γραμματέων των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».

9. Το άρθρο 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) 
που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση 
είναι κενή.

10. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμε-
νων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων πε-
ριοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1.7.2003 
απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και την Αρ. αποφ. 
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β’/20-05-2011) της Γενικής 
Γραμματείας δημοσίων έργων.

11. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας ν.  2696/1999 (ΦΕΚ  57/A΄/23.3.1999) άρθρα 9, 52 
παρ.1, εδ. (β) όπως τροποποιήθηκε με τον υπ’ αριθμ. 
ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/A΄/17-12-2014).

12. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Δ/νση Οδικών Έργων (ΔΟΥ) 
(ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ) «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας 
για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας».

13. Το υπ’ αριθμ. 4/2016 πρακτικό της Επιτροπής Κυ-
κλοφορίας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής.

14. Την υπ’ αριθμ.49/2016 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κομοτηνής.

15. Το με αρ.πρωτ.729/19-01-2017 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕ-
ΧΩΣΧ: 198/23.01.2017) έγγραφο του Τμήματος Διοικη-
τικού Οικονομικού Ν. Ροδόπης με το οποίο κοινοποι-
είται στην Υπηρεσία μας για τις κατά νόμο ενέργειες η 
υπ’ αριθμ. 416/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κομοτηνής (με συνημμένη σχετική μελέτη 
και ορθοφωτογραφία) και αφού ελέγχθηκε προς τη νο-
μιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
που αφορούν σε τμήμα της οδού Αγίας Βαρβάρας του 
Δήμου Κομοτηνής:

- Το τμήμα από την οδό Ολύμπου έως την οδό Με-
γάλου Αλεξάνδρου θα είναι διπλής κατεύθυνσης, με 
στάθμευση μόνο στη νότια πλευρά και με απαγόρευση 
κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5tn, ενώ το όριο τα-
χύτητας θα οριστεί στα 30Km/h.

- Το τμήμα από την οδό Μαραθώνος έως την οδό Ολύ-
μπου θα είναι διπλής κατεύθυνσης με στάθμευση μόνο στη 
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νότια πλευρά - με εξαίρεση του τμήματος της όψης του 
4ου Γυμνασίου όπου θα απαγορεύεται η στάθμευση - και 
με απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5tn.

Στις διασταυρώσεις των οδών της Αγίας Βαρβάρας με τις 
οδούς Μαραθώνος, Ολύμπου και Μεγάλου Αλεξάνδρου 
θα τοποθετηθεί η απαιτούμενη κάθετη σήμανση, ως εξής:

α) Μαραθώνος και Αγίας Βαρβάρας: [Ρ-40]: απαγό-
ρευσης στάσης στάθμευσης στη Βόρεια πλευρά και στη 
νότια πλευρά στο τμήμα της όψης του 4ου Γυμνασίου 
και [Ρ-23]: απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων άνω 
των 3,5tn.

Β) Ολύμπου και Αγίας Βαρβάρας προς Μαραθώνος: 
[Ρ-40]: απαγόρευσης στάσης στάθμευσης στη βόρεια 
πλευρά και στη νότια πλευρά στο τμήμα τις όψης του 4ου 
Γυμνασίου, [Ρ-23]: απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων 
άνω των 3,5tn.

γ) Ολύμπου και Αγίας Βαρβάρας προς Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου: [Ρ-40]: απαγόρευσης στάσης στάθμευσης στη 
βόρεια πλευρά, [Ρ-60]: για ανώτερο όριο ταχύτητας 
30Km/h και [Ρ-23]: απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημά-
των άνω των 3,5tn.

δ) Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αγίας Βαρβάρας προς 
Ολύμπου: [Ρ-40]: απαγόρευσης στάσης στάθμευσης 
στη Βόρεια πλευρά, [Ρ-60]: για ανώτερο όριο ταχύτητας 
30Km/h και [Ρ-23]: απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημά-
των άνω των 3,5tn.

Η απόφαση αυτή χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα από-

φαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης.

2. Ο Δήμος Κομοτηνής είναι αρμόδιος για την υλοποί-
ηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από 
την λήψη της.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπά-
νες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 644 (5)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Το-

πική Κοινότητα Φωτολίβους σχετικά με «συντή-

ρηση-αποκατάσταση οδοσήμανσης αναγγελί-

ας κινδύνου οδών, σε ισόπεδες διαβάσεις με το 

σιδηροδρομικό δίκτυο».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

4. Την υπ’ αριθμ. 54218/11-07-2013(ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Ασκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο. Τ.Α. α’ και β’ Βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
11 του ν. 3082/2001 και το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

6. Το υπ’ αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυ-
κλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων».

7. Την με αριθ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24 Α/6-2-2014) Π.Υ.Σ. 
«Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».

8. Το άρθρο 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) 
που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση 
είναι κενή.

9. Το υπ. αριθμ. 1214913/6-05-2016 έγγραφο του 
Τμήματος Συντήρησης Γραμμής ΟΣΕ Δράμας σύμφω-
να με το οποίο ενημερώνει τους εμπλεκόμενους ΟΤΑ 
για διαπιστωθείσα απουσία και φθορά των πινακίδων 
ΚΟΚ που αφορούν στην ασφαλής κυκλοφορία των οχη-
μάτων και των σιδηροδρομικών συρμών στις ισόπεδες 
διαβάσεις και με το εν λόγω έγγραφο ζητείται η λήψη 
ενεργειών.

10. Το με αριθ. 11/2016 ομόφωνα θετικού Πρακτικού 
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΦωτολίΒους 
σχετικά με τις εν θέματι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

11. Τη με αριθ. 1/2016 απόφαση της ΕΠΖ του Δ. Δρά-
μας, η οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί για τις εν θέματι 
ρυθμίσεις και αποφασίζει τη θετική εισήγηση προς το 
Δ.Σ. Δράμας.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 2224/16.02.2017 (αρ. πρωτ.
ΔΙΠΕΧΩΣΧ: 644/21.02.2017) έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Διοικητικού Οικονομικού-Ν. Δράμας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο 
διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας η υπ’ αριθμ. 26/2017 
ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δράμας σχετικά με τις εν 
θέματι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και με συνημμένη την 
Τεχνική Έκθεση (Μελέτη), καθώς και το σχετικό οριζο-
ντιογραφικό απόσπασμα αποτύπωσης σήμανσης, όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ίδια υπη-
ρεσία, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την εφαρμογή των παρακάτω κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων για την Τοπική Κοινότητα Φωτολίβους 
του Δήμου Προσοτσάνης:
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α. Τοποθέτηση τριών (3) Ρυθμιστικών Πινακίδων [Ρ-
15]: Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς ως εξής:

- Μιας (1) πινακίδας ανατολικά του κτιρίου του σιδη-
ροδρομικού σταθμού και

- Δύο (2) εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών 
(νότια και Βόρεια στο ύψος του ΚΑΠΗ).

β. Μετατόπιση της πινακίδας με κωδικό ΘΔ2α (όπως 
περιγράφεται στη συνημμένη Μελέτη του 12ου ανωτέ-
ρω σχετικού) προς ανατολάς στο ύψος του κτιρίου του 
σιδηροδρομικού σταθμού» Η απόφαση αυτή χορηγείται 
υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης είναι αρμόδιος για την υλο-
ποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

2. Οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν βάσει της συγκεκρι-
μένης κυκλοφοριακής μελέτης και σύμφωνα με την ισχύ 
της παρούσας απόφασης, θα ισχύουν από την τοποθέ-
τηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή/και διαγραμ-
μίσεων στο οδόστρωμα.

Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών Μετα-
φορών και Δικτύων, εντός διαστήματος τριάντα (30) 
ημερών από την παραλαβή της. Από τις διατάξεις της 
παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να Βαρύ-
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 28 Απριλίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 5311 (6)
Υπερωρίες μονίμου προσωπικού δακοκτονίας 

2017 Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» περίπτωση 31 του τομέα Β της 
παρ. 4 του άρθρου 186.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

3. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους 
2017.

4. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζε-
ται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρό-
νου (απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι-
κών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877 
ΦΕΚ 775/Β/9-6-2005).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α’).

6. Την αναγκαιότητα που προκύπτει για την υπερωρια-
κή απασχόληση από την φύση του αντικειμένου της Δα-
κοκτονίας, (μισθοδοσία Τομεαρχών και εργατοτεχνικού 

προσωπικού, διενέργεια όλων των διαγωνισμών, ανα-
γκαιότητα επεμβάσεων βάσει δεδομένων του δακο-
πληθυσμού και όχι προγραμματισμένων επεμβάσεων, 
αναγκαιότητα ελέγχου, εποπτείας και παρακολούθησης 
των συνεργείων ψεκασμού καθώς και του εποχικού προ-
σωπικού).

7. Το υπ’ αριθμ. 12749/138464/9-12-2016 έγγραφο 
του ΥΠΑΑΤ περί «Έναρξη προγράμματος συλλογι-
κής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 
2017».

8. Την υπ’ αρίθμ 6349/355/10-2-2017 απόφαση Περι-
φερειάρχη Β. Αιγαίου (ΦΕΚ 712/Β΄/8-3-2017).

9. Την υπ’ αριθμ. 2673/21-2-2017 (ΑΔΑ: 60ΚΧ7ΛΩ-1ΝΙ) 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για 
ορισμό υπευθύνων Δακοκτονίας έτους 2017.

10. Την με αριθμ. 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-
ΥΙΛ) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης σχετικά με την «Κατανομή ύψους έως 
18.582.941,00 σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κε-
ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη 
δαπανών δακοκτονίας».

11. Την αριθ. 21476/1975/3.5.2017 απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικ/κού-Δημοσιονομικού 
ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βά-
ρος της του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 
(0295) Κ.Α.Ε 0511.0001 έτους 2017 για πληρωμή υπε-
ρωριακής εργασίας Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 
2017 (α/α καταχώρισης 1 στο Μητρώο δεσμεύσεων της 
Υπηρεσίας μας)

12. Την αριθμ. 413-26/4/2017 (ΑΔΑ: 61227ΛΩ-298) 
απόφαση (Απόσπασμα Πρακτικού No 17/2017) της Οι-
κονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί 
έγκρισης της υπερωριακής εργασίας Προγράμματος Δα-
κοκτονίας έτους 2017, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
1. Για τον Δ/ντη Δακοκτονίας, τους επόπτες Δακοκτο-

νίας, τον λογιστή Δακοκτονίας, την γραμματέα Δακο-
κτονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. 
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπερωριακή 
εργασία με αμοιβή ως εξής:

α) Δ/ντής δακοκτονίας μέχρι 240 ώρες
β) Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 240 ώρες για κάθε επόπτη
γ) Λογιστής μέχρι 240 ώρες
δ) Γραμματέας μέχρι 240 ώρες
Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής 

με αμοιβή εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο και χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
εξαμήνων μέσα στο έτος.

Ο Δ/ντης Δακοκτονίας, οι επόπτες Δακοκτονίας, ο 
λογιστής Δακοκτονίας και η γραμματέας Δακοκτονίας, 
οι οποίοι θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας 
έτους 2017 (του καταργηθέντος Ταμείου Προστασίας 
Ελαιοπαραγωγής), είναι υπάλληλοι της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και έχουν ορισθεί με την αριθμ 2673/ 
21-2-2017 (ΑΔΑ: 60ΚΧ7ΛΩ-1ΝΙ) απόφαση του Αντιπερι-
φερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
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2. Με απόφαση του Δ/ντη Δακοκτονίας Π.Ε. Λέσβου θα 
καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απασχό-
λησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για 
τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής 
του προγράμματος δακοκτονίας.

3. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείται 
κάθε εργάσιμη ημέρα μέχρι 22η ώρα. Υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής προ-
σφοράς της προαναφερόμενης εργασίας είναι ο Δ/ντης 
Δακοκτονίας στον οποίο ανήκουν οι απασχολούμενοι 
υπάλληλοι.

4. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ-
σεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017 βάσει 
κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν εγ-
γραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2017 και 
αφορούν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Πε-
ριφερειών και συγκεκριμένα από τον κωδικό 0511.0001 
Φορέας 0295 του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας. Η 
συνολική δαπάνη ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες οκτακόσια 
πενήντα ευρώ(8.850,00 ευρώ).

5. Η ανωτέρω απόφαση θα έχει ισχύ από την ημέρα 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 8 Μαΐου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 1365 (7)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας 2017 σε τακτικό 

προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-

σης - Αποχέτευσης Βορείου Άξονα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.  3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως αυτός τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Την σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - απο-
χέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΗΜΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ» του Νομού Χανίων (Φ.Ε.Κ. 1584/16.11.2005), 
καθώς και την τροποποίηση καταστατικού (Φ.Ε.Κ. 705/ 
29- 04-2011).

4. Τον τροποποιημένο Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΒΑ Δήμου Πλα-
τανιά (Φ.Ε.Κ. 359/05-03-2008).

5. Την §6 του κεφαλαίου 2 του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος 2016-2019 της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων 
(ΑΔΑ: Ω2ΦΥΟΕΠ3-7Ρ8).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 
176/16-12-2015 τ.Β’).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012.
8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγρά-

φου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α).
9. Την πίστωση ύψους 10.000,00€ από τον προϋπολο-

γισμό της ΔΕΥΑΒΑ Δήμου Πλατανιά για το έτος 2017, σε 
βάρος του Κ.Α 60.00.02.0000 με τίτλο «Αμοιβές υπερω-
ριακής απασχόληση τακτικού προσωπικού».

10. Την υπ’ αριθμ. 179/2017 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ Δήμου Πλατανιά με θέμα: 
«Έγκριση υπερωριακής εργασίας 2017 σε τακτικό προ-
σωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

11. Τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσω-
πικού σύμφωνα με το ν. 4024/2011 και την εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΔΑΔ- ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/ 
12.12.2012.

12. Για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων 
ύδρευσης - αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των 
εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού καθώς και 
την άμεση αποκατάσταση έκτακτων διακοπών και βλα-
βών του δικτύου ύδρευσης, για την αδιάκοπη υδροδό-
τηση των δημοτών καθώς και την αποκατάσταση των 
βλαβών των δικτύων αποχέτευσης, για την πρόληψη 
πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων και προστασία 
της δημόσιας υγείας, όπως και το γεγονός ότι το δίκτυο 
ύδρευσης - αποχέτευσης και η εγκατάσταση επεξεργα-
σίας λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Δήμου Πλατανιά λειτουργούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις ημέρες του 
χρόνου, αποφασίζει:

Εγκρίνει το πρόγραμμα υπερωριακής εργασίας έτους 
2017 για τους τακτικούς υπαλλήλους της ΔΕΥΑΒΑ Δήμου 
Πλατανιά για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, σύμφωνα με τον 
κάτωθι πίνακα ωρών και ειδικοτήτων:

ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙ-

ΝΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΩΡΕΣ/
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΩΡΕΣ

Μηχανικοί 
ΠΕ

2 1 (20*8+16*8)=288 288

Διοικητικοί 
ΤΕ

2 1 (20*8+16*8)=288 288

Διοικητικοί 
ΔΕ

4 2 (20*8+16*8)=288 576

Καταμετρη-
τές ΔΕ

2 2 (20*8+16*8)=288 576

Υδραυλικοί 
ΔΕ

2 2 (20*8+16*8)=288 576

Ηλεκτρολό-
γοι ΔΕ

1 1 (20*8+16*8)=288 288

Εργάτες ΥΕ 2 2 (20*8+16*8)=288 576

ΣΥΝΟΛΟ 15 11 3.168

Οι παραπάνω υπερωρίες είναι οι ανώτερες που μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν και εφόσον το επιβάλλουν 
οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ Δήμου Πλατανιά.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Γεράνι, 24 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 367 (8)
Έγκριση των εφημεριών του Επιστημονικού προ-

σωπικού και των υπερωριών του Νοσηλευτικού 

και του λοιπού προσωπικού του Γενικού Νοσο-

κομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για το 

Β’ Εξάμηνο του έτους 2017.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2592/1998 και του ν. 2703/1999.
2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως αυτός τροπο-

ποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 3370/2005, τον 
ν. 3527/2007 και τον ν. 3868/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4316/2014 σύμ-

φωνα με τις οποίες:
«γ) Στους Κλινικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων ή 

.......... καταβάλλεται ως αποζημίωση ανά χειρουργείο 

.......... δώδεκα (12) ώρες υπερωριών για τον Κλινικό Συ-
ντονιστή - νοσηλευτή.»

6. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.43434/13-06-2016 Κοινή 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας περί διορισμού της Διοικήτριας στο 
ενοποιημένο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» -ΝΑΔΝΘ (ΦΕΚ 307/ 
τ.ΥΟΔΔ/15.06.2016).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123820/31-12-2012 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Παιδείας και 
θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Υγείας, 
αναφορικά με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκο-
μείου μας (Φ.Ε.Κ. 3485/τ.Β’/31.12.2012).

8. Τον ενοποιημένο Οργανισμό του Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΕΙΟ» και του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών 
Νόσων Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3515/τ.Β΄/31-12-2012).

9. Το γεγονός ότι με το από 03/01/2017 ηλεκτρονικό 
έγγραφο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονί-
ας και Θράκης, διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας η υπ’ 
αριθμ. Α2β/Γ.Π.92202/23-12-2016 Κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
με θέμα «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια» και η υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.95896/23-12-2016 
Κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Εφημερίες Χημικών, Βι-
οχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών-
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών 

Νοσοκομείων -Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νο-
σηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια», 
οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 4265/Β’/30-12-2016.

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
43067/30-12-2016 απόφαση της 4ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ο προϋπολογισμός 
των πρόσθετων αμοιβών του έτους 2017 για το Νοσο-
κομείο μας ανέρχεται στο ποσό των 2.685.661,30€ (το 
ποσό 185.661,30€ αφορά υπερωρίες του επιστημονικού 
προσωπικού και το ποσό 2.500.000,00€ αφορά υπερω-
ρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα του λοιπού προσωπικού).

11. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσο-
κομείου, οι οργανικές θέσεις ανέρχονται στον αριθμό 
των 1757 θέσεων. Υπηρετούν, συμπεριλαμβάνοντας και 
τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ και Ι.Δ.Ο.Χ., 
συνολικά 1208 υπάλληλοι (πλην του ιατρικού). Η συνεχή 
μείωση του προσωπικού καθιστά αδύνατη την κάλυψη 
των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών με το υπάρχον 
προσωπικό. Ως εκ τούτου για την εύρυθμη λειτουργία 
του Νοσοκομείου, πρέπει το προσωπικό να εργάζεται 
πέραν του κανονικού ωραρίου.

12. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
που δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.685.661,30€, και θα 
βαρύνει τους ΚΑΕ 0261, 0263, 0561, 0562, 0563, 0564, 
0565, 0566, 0567, 0568.

α. Μόνιμο Προσωπικό +ΙΔΑΧ +ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
Υπερωρίες (κωδικός 511):

ΜΟΝΙΜΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ+ΙΔΑΧ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΠΕ 2 240
ΤΕ 60 7.200
ΔΕ 18 2.160
ΥΕ 20 2.400

ΣΥΝΟΛΟ 100 12.000

ΛΟΙΠΟ ΜΟΝΙΜΟ 
+ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ

ΠΕ 15 1.800
ΤΕ 42 5.040
ΔΕ 62 7.440
ΥΕ 32 3.840

ΣΥΝΟΛΟ 151 18.120

β. Εφημερίες Επιστημονικού Προσωπικού +ΙΔΑΧ+ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Υπερωρίες (κωδικός 511):

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 6 288
ΒΙΟΛΟΓΟΙ 9 432

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 8 384
ΧΗΜΙΚΟΙ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ
5 240

ΦΥΣΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 96
ΣΥΝΟΛΟ 30 1.440
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 1 + 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 96
ΒΙΟΛΟΓΟΙ 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 0 0
ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙ-

ΚΟΙ
1 48

ΦΥΣΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 3 144

γ) ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ:
Υπερωρίες(κωδικός 511):

ΚΛΙΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥ-

ΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΝΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΑΝΑ 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟ-

ΝΙΣΤΗ ,ΠΟΣΟΥ 
ΙΣΟΥ ΜΕ 12 ΩΡΕΣ

ΤΕ 3
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση α)των εφημεριών του Επιστημονικού 

(πλην του ιατρικού) προσωπικού του Νοσοκομείου μας, 
για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2017, ανάλογα με τις ανάγκες 
μας και εντός της εγκεκριμένης πίστωσης, και β) των 
υπερωριών (απογευματινής, νυκτερινής εργασίας και 

εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες) του 
Νοσηλευτικού και του λοιπού προσωπικού του Νοσοκο-
μείου μας, για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2017 ανάλογα με 
τις ανάγκες μας και εντός της εγκεκριμένης πίστωσης.

Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση ορίζεται 
ανά εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο, η υπερωρια-
κή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ορίζεται ανά εξάμη-
νο μέχρι τις 96 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται 
ανά εξάμηνο μέχρι τις 96 ώρες ανά υπάλληλο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

2. Την καταβολή (Β’ εξαμήνου έτους 2017) ως αποζη-
μίωση ανά χειρουργείο λήψης, ανά Κλινικό Συντονιστή-
Νοσηλευτή ποσού ίσου με δώδεκα (12) ώρες υπερω ριών, 
στους υπηρετούντες τρεις (3) Κλινικούς Συντονιστές 
Νοσηλευτές κατηγορίας ΤΕ, της Χειρουργικής Κλινικής 
Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου μας, που θα απα-
σχοληθούν ανά περιστατικό δωρεάς οργάνων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4316/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 2017

Η Διοικήτρια

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤOΔΟΥΛΟΥ 

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