
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής. 

2 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής. 

3  Έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2018 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, περί 
σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο σε 
συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

4 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δή-
μου Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας για το έτος 2018.

5 Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών πα-
ραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο και του 
καταβαλλόμενου από τους πωλητές πλανοδίου 
εμπορίου ετήσιο τέλος για την έγκριση δραστηρι-
οποίησής τους. 

6 Καθιέρωση υπερωριών του πρακτικογράφου του 
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού «Βασί-
λης Παπαδιονυσίου».

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για διοι-
κητική - γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ καθώς 
και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων 
του Διοικητικού του Συμβουλίου για το έτος 2018. 

8 Διαπίστωση κατάργησης κενών οργανικών θέ-
σεων Ι.Δ.Α.Χ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4024/2011. 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/
13.2.2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 621/τ.Β΄/23.2.2018. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 345 (1)
  Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-

γωγής. 

  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 638/ΥΟΔΔ /20.12.2013) «Διορισμός 
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ' αριθμ. 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 17/
Α΄/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18
παρ. 2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α΄/11.7.2014) «Εφαρ-
μογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ 20/Α΄/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την υπ' αριθμ. 8/8.1.2018 αίτηση της ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ-
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «M.A.N.Ι ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗ-
ΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ» με Α.Φ.Μ. 
095776358 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ,

8. Το υπ' αριθμ. 425/22.5.2018 πρακτικό αυτοψίας της 
επιτροπής ελέγχου με την οποία διαπιστώθηκε η συμ-
μόρφωση προς τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί 
στην από 26.5.2017 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της 
Ε.Α.Ι.Υ.Α.

9. Την από 24.5.2018 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

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

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρ. 401/2017 απόφα-
σης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής» (ΦΕΚ Β΄ 2234/29.6.2017) λόγω μη συνδρομής 
πλέον των επιφυλάξεων που είχαν διατυπωθεί στην από 
26.5.2017 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 347 (2)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-

γωγής. 

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

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

Α΄/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής».

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

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

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ 17/
Α’/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α΄/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ 20/Α΄/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Την υπ' αριθμ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 2908/Β΄/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' αριθμ. 947/22.12.2017 αίτηση της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙ-
ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» 
με Α.Φ.Μ. 094241157 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

8. Το υπ' αριθμ. 425/22.5.2018 πρακτικόαυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου με την οποία διαπιστώθηκε η συμ-
μόρφωση προς τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί 
στην από 23.3.2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της 
E.A.I.Y.A.

9. Την από 24.5.2018 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

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

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 273/21.4.2017 απόφα-
σης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής» (ΦΕΚ Β' 1502/3.5.2017) λόγω μη συνδρομής 
πλέον των επιφυλάξεων που είχαν διατυπωθεί στην από 
23.3.2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 

Ι

Αριθμ. 30945/11485 (3)
   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2018 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, 

περί σύστασης προσωρινών προσωποπαγών 

θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 

Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων. 

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

4) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α΄/14.11.2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δι-
καστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

7) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ 
α΄ και β΄ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης 
από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειές 
τους, νόμιμες».

9) Το υπ'αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρ-
μογής των διατάξεων του ν. 4389/2016 «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α'/27.05.2016) – Ρυθμίσεις 
θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετά-
κλητων δικαστικών αποφάσεων».

10) Την υπ’ αριθ. 2354/2015 απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφο-
ρών) με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της ΑΓΑΘΗΣ 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ του Δημητράγγελου και άλλων (συνολικά 
5) και αναγνωρίζεται ότι οι ενάγοντες συνδέονται με 
το εναγόμενο Δήμο με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου.

11) Την υπ΄αριθμ. 48/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, περί άσκησης ενδίκου 

μέσου κατά της αριθμ. 2354/2015 απόφασης του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

12) Την υπ΄αριθμ. 41/2017 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, περί άρσης της 
Έφεσης που άσκησε ο Δήμος Διονύσου κατά της αριθμ. 
2354/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

13) Την από 10.05.2017 έκθεση παραίτησης του Δήμου 
Διονυσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών (Γενικός Αριθμός Κατάθεσης 534296/2017 Ειδικός 
Αριθμός Κατάθεσης 501303/2017) με ΓΑΛ 513654/2016 
και ΕΑΚ 1105/2016 κατά της υπ΄αριθμ. 2354/2015 από-
φασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

14) Το υπ’ αριθ. 72/10.05.2017 πιστοποιητικό του 
Εφετείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι από 
16.09.2013 μέχρι και 09.05.2017, δεν προσδιορίστηκε 
δικόγραφο για την υπ΄ αριθμ. 2354/2015 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

15) Την υπ’ αριθ. 69/20.03.2018 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Διονύσου περί σύστασης πέντε (5) 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω Δήμο σε 
συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

16) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφό-
σον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την 
οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει 
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρε-
ούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 69/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Διονύσου περί σύστασης πέντε (5) προ-
σωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω Δήμο 
σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, 
ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΓΑΘΗ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1

ΣΥΛΒΙΑ ΔΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 1

ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΥΖΟΥΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 1

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΑΜΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Διονύσου. Οι 
εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου, οικονομικού έτους 2018 σε βάρος των ΚΑ:15-6021.0002, και 15-6052.0003, 
συνολικού δε ύψους 30.206,36 Ευρώ, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 51.782,34 Ευρώ θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Μαΐου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  

Ι

    Αριθμ. 6931/66379 (4)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-

ρών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του 

Δήμου Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας για το έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-

τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 21/2016/τ.Α΄), με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α 
στο ν. 4325/2015.

2. Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).

3. Των άρθρων 1, 2 και 3 της υποπαραγράφου Δ9 της 
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες 
Μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτει-
ας» (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2016).

4. Του άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ 110/τ.Α΄/01.08.2017).

5. Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

6. Του άρθρου 90, του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

7. Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/
Α΄/2010.

8. Την απόφαση 13917/15-5-2017 του Υπουργού 
Εσωτερικών: περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
250/2017/ΥΟΔΔ).

9. Το 2920/04-05-2018 έγγραφο του Δήμου Σκοπέλου.
10. Την 2912/04-05-2018 Βεβαίωση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Σκοπέλου με την οποία βεβαιώνε-
ται ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του 
Δήμου Σκοπέλου (ο οποίος ψηφίστηκε με την 233/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέ-
λου και επικυρώθηκε με την 3033/227588/25-01-2018 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών, του 
Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας για το έτος 2018, ως εξής: 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ
1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 60
2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 30

3 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 15

5 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 10

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται σε βάρος του 
προϋπολογισμού, του Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας 
οικονομικού έτους 2018, δαπάνη ύψους 7.000,00 €, που 
θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, στον πιο κάτω 
κωδικό:

Στον Κ.Α. 00-6421.00 του προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2018 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζη-
μίωση μετακινουμένων αιρετών» ποσό 7.000,00€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λάρισα, 1 Ιουνίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 80/2018 (5)
Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών πα-

ραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο και 

του καταβαλλόμενου από τους πωλητές πλανο-

δίου εμπορίου ετήσιο τέλος για την έγκριση δρα-

στηριοποίησής τους. 

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/26.04.2018) 

   Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 « Άσκηση υπαίθρι-

ων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα:

1) τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 47, του 
ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017), σύμφωνα με τις 
οποίες: «...Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
καθορίζεται για κάθε Περιφέρεια ο ανώτατος αριθμός 
αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθε-
νται για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου...».

2) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του 
ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017), σύμφωνα με τις 
οποίες: «……Η άδεια παραγωγού πωλητή αποτελεί προ-
απαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του 
αδειούχου στο πλανόδιο εμπόριο...».

3) τις διατάξεις της παρ. 5 , του άρθρου 13 του 
ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017), σύμφωνα με τις 
οποίες: «Οι κάτοχοι των αδειών παραγωγών πωλητών 
επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια 
των περιοχών, για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια».
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4) τις διατάξεις της παρ 3, του άρθρου 6, του 
ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017), σύμφωνα με τις 
οποίες: «Αν του χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου 
ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί 
τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις του. Μπορεί επίσης να δραστηριοποιηθεί σε δύο 
ακόμη Περιφέρειες υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση 
του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη..»

5) τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 46, του 
ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017), σύμφωνα με τις 
οποίες: «Για τη δραστηριοποίηση του αδειούχου πωλητή 
απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης Περι-
φέρειας. Η έγκριση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει 
εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη 
χορήγησε. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον Γενικό 
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλω-
τή, καθορίζεται το, καταβαλλόμενο από τους πωλητές 
πλανόδιου εμπορίου, ετήσιο τέλος ανά άδεια, το οποίο 
αποτελεί έσοδο της αντίστοιχης Περιφέρειας..»

Β) Την υπ΄ αριθμ. 1/2018 Εγκύκλιο «Εφαρμογή του 
ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορι-
κών δραστηριοτήτων ».

Γ) Το γεγονός ότι οι αδειούχοι παραγωγοί πλανόδιου 
εμπορίου ανέρχονται στους 2.461 και οι εκτιμήσεις των 
Δήμων για έκδοση νέων αδειών παραγωγών πλανόδιου 
εμπορίου ανέρχονται στις 1.931.

Δ) Το με αριθμό πρωτ. 27879/18-5-2018 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερι-
κής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας- Θράκης με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας αριθμ. 
80/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Ε) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
κύπτει δαπάνη που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το τρέχον και 
για τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Καθορίζει τον ανώτατο αριθμό των αδειών παρα-
γωγών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα δρα-
στηριοποιηθούν στην Π.Κ.Μ. σε πέντε χιλιάδες (5.000,00).

Β. Καθορίζει το ετήσιο τέλος δραστηριοποίησης των 
πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο ύψος των 
εξήντα (60,00) ευρώ, με δυνατότητα κατάτμησής του 
ανά μήνα δραστηριοποίησης των παραγωγών υπαίθριου 
πλανόδιου εμπορίου.

Το ανωτέρω τέλος θα καταβάλλεται από τους πωλητές 
στον τραπεζικό λογαριασμό της ΠΚΜ με ΙΒΑΝ GR53 0171 
2150 0062 1503 0025 162 και ειδική επωνυμία «Π.Κ.Μ. 
ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2018

  Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

   Αριθμ. 922 (6)
Καθιέρωση υπερωριών του πρακτικογράφου του 

Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού «Βασί-

λης Παπαδιονυσίου».

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» 

   Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007. 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015. 
4) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997. 
5) Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7). 
6) Την υπ’ αριθ. 246/2017 απόφαση Διοικητικού Συμ-

βουλίου. 
7) Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ-

βουλίου γίνονται μετά το πέρας του ωραρίου των υπαλ-
λήλων και ο δημοτικός υπάλληλος που τηρεί τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων προσφέρει υπερωριακή εργασία. 

8) Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση κατά το β΄ εξάμηνο του έτους 2018 θα ανέλθει 
στο ποσό των 600,00 ευρώ. 

9) Κ.Α. 10-6012.0002 αποζημίωση προσωπικού για την 
τήρηση πρακτικών Δ.Σ. 1.500,00 ευρώ. 

10) Κ.Α. 10-6051.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 
τακτικού προσωπικού. 12.000,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό-
ληση στον πρακτικογράφο του Πολιτιστικού και Αθλη-
τικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδι-
ονυσίου» κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2018 έως 
31/12/2018, για έως 20 ώρες μηνιαίως, με την προβλε-
πόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη της 
ανάγκης τήρησης πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Γαλάτσι, 1 Ιουνίου 2018

Η Πρόεδρος 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 

Ι

   Αριθμ. 3/2018 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για διοι-

κητική-γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ κα-

θώς και την τήρηση των πρακτικών των συνε-

δριάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου για 

το έτος 2018. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρω-
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μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
ν. 3584/2007 «ΚΚΔΚΥ».

3. Τις διατάξεις των 36, 48, 49, και 176 του ν. 3584/2007 
«ΚΚΔΚΥ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παραγ. 10 του ν. 2503/1997.
5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/

6-2-2015).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 με τις 

οποίες καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο 
εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου των OTA και 
λοιπών ΝΠΔΔ.

7. Την αριθμ. 2/2015/5-1-2016 εγκύκλιο παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΦ. Β' του
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(OTA) Α' και Β' Βαθμού, των Νομικών Προσώπων (ΝΠΔΔ) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 
ΚΕΦ. Α του ν. 3429/2005 καθώς και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις»

8. Την αριθμ. 112/2017 απόφαση Δημάρχου περί 
ανάθεσης καθηκόντων διοικητικής και γραμματειακής 
υποστήριξης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ι.Π. 
Μεσολογγίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επι-
τροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» 
δεδομένου ότι στερείται προσωπικού με αποτέλεσμα να 
επιβάλλεται η απασχόληση ενός υπαλλήλου μας πέραν 
του ωραρίου εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω της ιδιαιτερότητας 
και της φύσης των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμο-
διότητές του.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες λόγω των πρόσθετων 
εργασιών που προκύπτουν από την τήρηση των πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και ειδικότερα την συμμετοχή του πρακτικογράφου στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ, την σύνταξη των αποφάσεων οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση του πρακτικογρά-
φου πέραν κανονικού ωραρίου εργασίας

10. Την αριθμ. 41/25-5-2018 βεβαίωση ότι η δαπάνη 
που θα προκύψει θα βαρύνει την τακτική κατανομή για 
λειτουργικές δαπάνες το ποσό περίπου των 1100,00 €, 
αποφασίζει:

Καθιερώνει υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή κατά 
τις απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας για την διοικητική- γραμματειακή του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ καθώς και την τήρη-
ση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού 
του Συμβουλίου για το έτος 2018, για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής 
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και έως της συμπληρώσεως των 
εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά εξάμηνο ενός (1) υπαλ-
λήλου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με την προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις του ν. 4354/2015 αποζημίωση, για την 
κάλυψη των προμνημονευόμενων αναγκών Η απόφαση 
αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 31 Μαΐου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 
Ι

   Αριθμ. απόφ 2 (8)
Διαπίστωση κατάργησης κενών οργανικών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας κατ' εφαρμογή 

της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄)
2) Την απόφ. 16563/21-12-2001 (ΦΕΚ 1717/Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. διαπιστώνουμε:
Την κατάργηση δέκα τριών (13) κενών Οργανικών Θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. που προβλέπονται από τον οικείο 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, 
ως ακολούθως: 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Μόνιμο προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου

Οργανικές
θέσεις

Καλυμμένες 
θέσεις

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, 
κατ' εφαρμογή των 

περ. α', β', γ' της παρ. 2 
του άρθρου 34 του 

ν. 4024/11.

Καταργούμενες κενές 
Οργανικές θέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Ειδικότητα

Διευθυντής Υπηρεσιών -
Ηλεκτρολόγος -  Μηχανικός 1 1 - 0
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Προϊστάμενος Διοικ. και 
Οικον. Υπηρεσίας 1 1 - 0

Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 1 - - 1
Χημικός 1 - - 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Ειδικότητα
Λογιστής 2 1 - 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 
Ειδικότητα

Ταμίας 1 1 - 0
Εργοδηγός 1 - - 1

Τεχνίτες Υδραυλικοί 3 1 - 2
Χειριστής Μηχανήματος 2 1 - 1

Ηλεκτρολόγος 1 1 - 0
Οδηγός αυτοκινήτου 1 - - 1

Καταμετρητής-Αποθηκάριος 1 - - 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

Ειδικότητα
Εργάτες 6 2 - 4
ΣΥΝΟΛΟ 22 9 - 13

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   Αρχαία Ολυμπία, 23 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ  

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
     Στην Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13.2.2018 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 621/
23.2.2018 (τεύχος Β') και που αφορά στην Διαδικασία 
προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ, δι-
ορθώνεται 

το εσφαλμένο:
«3) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυ-

χίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται επικυρω-

μένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου, επικυρωμένο φωτοα-
ντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της 
απόφασης ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται» 

στο ορθό:
«3) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυ-

χίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται φωτοα-
ντίγραφο του πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετά-
φρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας 
ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται». 

   (Από το Υπουργείο Υγείας)   
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*02024482706180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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