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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1Β/Γ.Π.οικ.
25242/04-04-2016 απόφασης, με περιεχόμενο τις
αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2

Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους
του ν. 2643/1998, όπως ισχύει, έτους 2017.

3

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 226/17 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

4

Σύσταση πάγιας προκαταβολής και εκχώρηση
αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΑΟ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 66898
(1)
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1Β/Γ.Π.οικ.
25242/04-04-2016 απόφασης, με περιεχόμενο
τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 25Α του ν. 1558/1985, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’/137/26-07-1985), όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4320/2015, «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 29/Α’/19-03-2015).
2. Τα άρθρα 41, 50, 54 και 90 του π.δ. 63/2005, «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», (ΦΕΚ 98/Α’/2005).
3. Του π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/2015).
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4. Το π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 173/Α’/2014).
5. Τη με αριθ. Υ 25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ
2144/Β’/06-10-2015).
6. Η με αριθ. πρωτ. Α1α/8146/16-02-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού
Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας» (ΦΕΚ 81/ΥΟΔΔ/
17-02-2016).
7. Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 25242/04-04-2016
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (Β’ 1008), όπως συμπληρώθηκε με τη με
αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 30905/26-04-2016 (Β’ 1313) και
τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 6469/27-01-2017
(Β’ 321) και 50285/30-06-2017 (Β’ 2395) όμοιες αποφάσεις.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
9. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές,
αποφασίζουμε:
Τροποποιείται το άρθρο 1 της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.
οικ. 6469/27-01-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
(Β’ 321), η οποία έχει τροποποιήσει τη με αριθ. πρωτ.
Α1Β/Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 όμοια απόφαση το οποίο
πλέον έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Στον Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α. Από τη Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, το Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την
Υγεία και Εξαρτήσεων.
Β. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
Πρόληψης, εκτός του Τμήματος Εποπτείας, Ανάπτυξης
και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο υπάγεται στην αρμο-
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διότητα του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (απόφαση
Υ25/06-10-2015, Β’ 2144).
Γ. Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
το Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και
Υπηρεσιών.
Δ. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ).
2. Εξαιρούνται τα έγγραφα τα οποία αφορούν:
α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμβανομένης της πρότασης έκδοσης π.δ. και κανονιστικών
αποφάσεων.
β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού ή Κυβερνητικά Όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές
Υπουργούς και Υφυπουργούς.
γ. Στα ερωτήματα ή και τις εντολές ελέγχου προς το
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π).
δ. Στους διορισμούς Διοικήσεων των εποπτευομένων
Νομικών Προσώπων.
ε. Στις πράξεις που απαιτείται συνυπογραφή με άλλους
Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 6469/27-01-2017
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./120/οικ.28411
(2)
Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους
του ν. 2643/1998, όπως ισχύει, έτους 2017.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012(ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 208/04-11-2016) με θέμα
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...
κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. A’ 210/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ
323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
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καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή τετρακοσίων δέκα (410) ατόμων από
τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων προστατευομένων
του ν. 2643/1998 όπως ισχύει, όπως αυτοί αναρτήθηκαν από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του
ν. 2643/1998 για τις προκηρύξεις Δεκεμβρίου 2014, ως εξής:
1. Διακόσιοι σαράντα εννέα (249) προστατευόμενοι
διαφόρων ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του
ν. 2643/1998, όπως ισχύει, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ για την υπ’ αρ.
πρωτ. 27140/24-12-2014 προκήρυξη της Περιφερειακής
Διεύθυνσης ΟΑΕΔ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΝΗΣΩΝ:
- Πενήντα έξι (56) άτομα κατηγορίας AMEA.: 21 άτομα
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 13 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 20 άτομα Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 2 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Τριάντα ένα (31) άτομα κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:
9 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 2 άτομα
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 19 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 1 άτομο Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Εβδομήντα επτά (77) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 22 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 30
άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 23 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 2 άτομα Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Σαράντα ένα (41) άτομα κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: 11
άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 5 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 24 άτομα Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 1 άτομο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Δέκα τρία (13) άτομα κατηγορίας ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ: 3 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 4
άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 4 άτομα Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Είκοσι δύο (22) άτομα κατηγορίας ΤΕΚΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 5 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
(ΠΕ), 1 άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 14 άτομα
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 2 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Εννέα (9) άτομα ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 9 άτομα σε
θέση ΤΕ Νοσηλευτών (ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής).
2. Οκτώ (8) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων
από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν.2 643/1998, όπως ισχύει, ΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ με έδρα την Καβάλα για την υπ’
αρ. πρωτ. 12650/24-12-2014 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΑΜΕΑ: 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 1 άτομο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ),
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- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 1 άτομο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Τρία (3) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 1 άτομο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: 1 άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 1 άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
3. Δώδεκα (12) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, όπως
ισχύει, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13420/29-122014 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
- Τρία (3) άτομα κατηγορίας ΑΜΕΑ: 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 1 άτομο Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Έξι (6) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 2 άτομα
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 3 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 1 άτομο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Τρία (3) άτομα κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: 1 άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
4. Είκοσι εννέα (29) προστατευόμενοι διαφόρων
ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/
1998, όπως ισχύει, ΚΡΗΤΗΣ για την υπ’ αρ. πρωτ. 6226/
3628/24-12-2014 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ ΚΡΗΤΗΣ:
- Δέκα (10) άτομα κατηγορίας ΑΜΕΑ: 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 2 άτομα Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 7 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Τρία (3) άτομα κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 2 άτομα
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 1 άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Πέντε (5) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 1 άτομο
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 3 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 1 άτομο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Επτά (7) άτομα κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: 2 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 5 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ: 1 άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΤΕΚΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Ένα (1) άτομο ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 1 άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
5. Εννέα (9) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, όπως
ισχύει, ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για την υπ’ αρ. πρωτ. 11856/
29-12-2014 προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΑΜΕΑ: 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 1 άτομο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ),
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- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ:1 άτομο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
- Τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 1
άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 3 άτομα
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
6. Δώδεκα (12) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει,
ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ για την υπ’ αρ. πρωτ. 12302/29-12-2014
προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ:
- Τρία (3) άτομα κατηγορίας ΑΜΕΑ: 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 2 άτομα Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 1 άτομο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
- Τρία (3) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 3 άτομα
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: 1 άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΤΕΚΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 2 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
7. Δέκα (10) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων
από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει,
ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ για την υπ’ αρ. πρωτ. 8586/29-12-2014
προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ:
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΑΜΕΑ: 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
- Πέντε (5) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 3 άτομα
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Τρία (3) άτομα κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: 1 άτομο
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 1 άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 1 άτομο Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕΚΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 1 άτομο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
8. Δύο (2) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων
από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει,
ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13556/24-12-2014
προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ:
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΤΕΚΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 1 άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
9. Τριάντα ένα (31) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, όπως
ισχύει, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υπ’ αρ. πρωτ.
12424/24-12-2014 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
- Τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΑΜΕΑ: 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 3 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
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- Τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 3
άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 1 άτομο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
- Οκτώ (8) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 5 άτομα
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Δέκα τέσσερα (14) άτομα κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ:
5 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 5 άτομα
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 3 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 1 άτομο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕΚΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
10. Είκοσι τρεις (23) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998,
όπως ισχύει, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για την υπ’ αρ. πρωτ.
16256/29-12-2014 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:
- Οκτώ (8) άτομα κατηγορίας ΑΜΕΑ: 4 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 2 άτομα Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 2 άτομα
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Επτά (7) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 4 άτομα
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 3 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
- Έξι (6) άτομα κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: 2 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 4 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
11. Δώδεκα (12) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει,
ΗΠΕΙΡΟΥ για την υπ’ αρ. πρωτ. 9722/24-12-2014 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ:
- Τρία (3) άτομα κατηγορίας ΑΜΕΑ: 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 1 άτομο Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 2 άτομα
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
- Τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 2 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 1 άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 1 άτομο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΑΝΑΠΗΡΩΝ και ΘΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΕΜΟΥ: 1 άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
και 1 άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 1 άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
12. Τέσσερις (4) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει,
ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13526/29-12-2014
προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ:
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 1 άτομο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 1 άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
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- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΑΝΑΠΗΡΩΝ και ΘΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΕΜΟΥ: 1 άτομο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ),
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 1
άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
13. Τέσσερις (4) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει,
ΚΠΑ2 ΣΥΡΟΥ για την υπ’ αρ. πρωτ. 10852/29-12-2014
προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΣΥΡΟΥ:
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 1 άτομο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 1 άτομο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: 2 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
14. Πέντε (5) προστατευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων από τους πίνακες τοποθετήσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, όπως
ισχύει, ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για την υπ’ αρ. πρωτ. 11459/
29-12-2014 προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ:
- Τρία (3) άτομα κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 1 άτομο
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 2 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ: 1 άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕΚΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 1 άτομο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,4 Σεπτεμβρίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 69150/697
(3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 226/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Δημητρίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/30.05.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 §9
του ν. 4313/2014.
5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999)
περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
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σιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
7. Τις διατάξεις των αρ. 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ. 24 του
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
8. Το π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/27.12.2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την υπ’ αριθμ. 15869/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017)
με την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη
θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
10. Την υπ’ αριθμ. οικ.47601/17682/14.06.2017 (ΦΕΚ
2056/Β/14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
12. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου
52Α του ν. 2696/1999».
14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους
χερσαίους χώρους λιμένων».
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α
του ν. 2696/1999».
16. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η
παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 226/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Δημητρίου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα
συνημμένα της.
17. Την Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αγ. Δημητρίου, βάσει της οποίας ελήφθη η
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υπ’ αριθμ. 54/17 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
18. Την, υπ’ αριθμ. 226/17 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Δημητρίου, για τις υπόψη
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκαλείται επιβάρυνση στον τρέχοντα (έτος 2017) προϋπολογισμό του Δήμου με κωδικό
Κ.Α 30.7135.03/17 πόσου 755,16€
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Αγ. Δημητρίου και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των
πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
- Στην παράπλευρη της λεωφ. Βουλιαγμένης και στο
τμήμα μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου - Όθωνος να επιτρέπεται η στάθμευση επιβατικών αυτοκινήτων εκατέρωθεν της οδού.
- Στην παράπλευρη της λεωφ. Βουλιαγμένης και στο
τμήμα μεταξύ των οδών Όθωνος και Αγίου Βασιλείου
να επιτρέπεται η στάθμευση επιβατικών αυτοκινήτων
παρά το κράσπεδο της νησίδας στη δεξιά πλευρά κατά
τη φορά κυκλοφορίας και να απαγορεύεται η στάθμευση
(να επιτρέπεται μόνο η στάση) στην απέναντι πλευρά.
- Στην παράπλευρη της λεωφ. Βουλιαγμένης και στο
τμήμα μεταξύ των οδών Αγίου Βασιλείου και Σουλίου
να απαγορεύεται η στάθμευση και στις δύο πλευρές της
οδού.
- Στην παράπλευρη της λεωφ. Βουλιαγμένης και στο
τμήμα μεταξύ των οδών Σουλίου και Ιωαννίνων να απαγορεύεται η στάθμευση και στις δύο πλευρές της οδού.
- Στην παράπλευρη της λεωφ. Βουλιαγμένης και στο
τμήμα μεταξύ των οδών Ιωαννίνων και Δωδεκανήσου
να επιτρέπεται η στάθμευση επιβατικών αυτοκινήτων
και στις δύο πλευρές της οδού.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση
αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
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6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγ. Δημητρίου, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
8. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσεων
(πληροφοριακών σημάνσεων που βελτιώνουν και διευκολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα
με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
9. Τον παρόν έγγραφο μας δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν.
Επίσης, κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά περιγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σε αυτό, διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με
αντίστοιχες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε προγενέστερες συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές
εκθέσεις, μελέτες, σχέδια ή σκαριφήματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 29 Αυγούστου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 240
(4)
Σύσταση πάγιας προκαταβολής και εκχώρηση
αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΑΟ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Συνεδρίαση 27/29-06-2017)
Aφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και του ν. 4445/
2016 (Α’ 236), Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28-12-2016
(ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τη με αριθμ.
πρωτ. Δ9/13781/4467/24-03-2017 (ΦΕΚ 157/τ.ΥΟ.Δ.Δ./
31-3-2017) τροποποιητική αυτής.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/
18.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1720) υπουργική απόφαση.
4. Τη με αριθμ. 5/Συν. 2η/13.01.2017 απόφασή του.
5. Το από 02.01.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΕΦΚΑ.
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6. Τη με αριθμ. πρωτ. Γ31/05/365/27.06.2017 εισήγηση
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής
Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ, με θέμα:
«Σύσταση πάγιας προκαταβολής και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΑΟ».
7. Τις απόψεις των μελών.
8. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την Εισήγηση της
Υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής (μικρού ταμείου)
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ, για την αντιμετώπιση
έκτακτων δαπανών, η πληρωμή των οποίων, λόγω της
φύσεώς τους, δεν δύναται να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών.
Β) Τον ορισμό του ύψους της πάγιας προκαταβολής σε
1.500 €/μήνα στους ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΚΕΑΟ, με το ύψος της κατά περίπτωση δαπάνης
να ανέρχεται σε 150,00 €.
Γ) Τον ορισμό της μονίμου υπαλλήλου Κυπραίου Παναγιώτας ως υπολόγου του μικρού ταμείου.
Δ) Την εκχώρηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων στον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
και Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΑΟ:
i. Έγκριση διενέργειας και αποτελέσματος διαγωνισμών με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός ή απλή συλλογή προσφορών) ή με τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση)
αξίας μέχρι 3.000 € κατά είδος.
Για προμήθειες ειδών, εφόσον κατά τον χρόνο διαπίστωσης της ανάγκης και υποβολής του αιτήματος, η
Διεύθυνση Προμηθειών της Διοίκησης βεβαιώνει εγγράφως ότι τα αναγκαία είδη δεν υπάρχουν στις αποθήκες
του Φορέα.
Για παροχή υπηρεσιών.
ii. Έγκριση πίστωσης μέχρι του ποσού των 500€ για
τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας που δεν εμπίπτουν
στις ανωτέρω περιπτώσεις.
Ε) Τη μεταβίβαση άσκησης των διοικητικών αρμοδιοτήτων (υπογραφή συμβάσεων, μίσθωση ακινήτων, ορισμός υπόλογων κ.λπ.) στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης
του ΚΕΑΟ.
Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ.
60 του ν. 4387/2016, η δε μεταβίβαση τους προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου και νόμου. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί οικονομική επιβάρυνση
στον προϋπολογισμό του ΚΕΑΟ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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

*02031280809170008*

