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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή διακριθέντος αθλητή στο Υπουργείο
Εσωτερικών.

2

Κατανομή διακριθέντα αθλητή στο Υπουργείο
Εσωτερικών.

3

Kατανομή διακριθείσας αθλήτριας στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4

Kατανομή διακριθείσας αθλήτριας στο Υπουργείο
Εσωτερικών.

5

Κατανομή επιτυχούσας από προστατευόμενους
του ν. 2643/1998 στο Υπουργείο Εσωτερικών.

6

Κατανομή επιτυχόντος από προστατευόμενους
του ν. 2643/1998 στο Υπουργείο Εσωτερικών.

7

Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους
του ν. 2643/1998.

8

Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

9

Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

10

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/ 22.12.2014
κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία
καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων
χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση
αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης».

11

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα.

12

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα.

13

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα.

Αρ. Φύλλου 867

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./19/5283
(1)
Κατανομή διακριθέντος αθλητή στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
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. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α'/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α'/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4210/2013
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 254/Α'/2013).
5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ.1153/16-01-2014
υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης των διατεθέντων για διορισμό διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του
δημοσίου» (ΦΕΚ 86/Β΄/21.01.2014 με ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΓΙ3).
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4389/14-02-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και τα συνοδευτικά σε αυτό
έγγραφα.
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7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών
που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη.
9. Τις οργανικές διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες
των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου Τομέα, αποφασίζουμε:
Την κατανομή του διακριθέντος αθλητή Καρυπίδη
Σάββα σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που έχει διατεθεί για διορισμό στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Πιερίας του
Υπουργείου Εσωτερικών με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.
ΕΠ.12/260/11777/13-07-2009 «Απόφαση διάθεσης για
διορισμό διακριθέντων αθλητών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) που υπέβαλαν αίτηση κατά το έτος 2007»
απόφαση του τότε Υφυπουργού Εσωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./16/1116
(2)
Κατανομή διακριθέντα αθλητή στο ΥπουργείοΕσωτερικών.
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. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α'/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α'/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4210/2013
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 254/Α'/2013).

Τεύχος Β’ 867/16.03.2017

5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ.1153/16-01-2014
υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης των διατεθέντων για διορισμό
διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς
του δημοσίου» (ΦΕΚ 86/Β/21.01.2014 με ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΓΙ3).
6. Το υπ' αριθμ. 1627/12-01-2017 έγγραφο του Δήμου
Χανίων και τα συνοδευτικά σε αυτό έγγραφα.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών
που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη.
9. Τις οργανικές διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες
των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποφασίζουμε:
Την κατανομή του διακριθέντα αθλητή Λεβεντάκη
Ευστράτιου σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού του Δήμου Χανίων που είχε διατεθεί για διορισμό στον ως άνω δήμο με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.
ΕΠ.12/260/11777/13-07-2009 «Απόφαση διάθεσης για
διορισμό διακριθέντων αθλητών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) που υπέβαλαν αίτηση κατά το έτος 2007»
απόφαση του τότε Υφυπουργού Εσωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/1225
(3)
Kατανομή διακριθείσας αθλήτριας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α'/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
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3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α'/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4210/2013
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 254/Α'/2013).
5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.12/ 100 /οικ. 18686/
08-07-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός
της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου» (ΦΕΚ 2198/Β΄/15.07.2016 με ΑΔΑ: 7Ι7Ξ465ΦΘΕ-Α5Λ).
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου
τομέα» (ΦΕΚ 39/τ.Α'/5-3-2001), όπως ισχύει.
7. Το υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/564/32231/15-12-2016
έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
καθώς και τα απαντητικά σε αυτό έγγραφα των Δ/νσεων
Διοικητικού των φορέων.
8. Την από 01-12-2016 υπεύθυνη δήλωση της διακριθείσας αθλήτριας Αγγελίδου Ελίνας περί αλλαγής του
νομού τοποθέτησής της.
9. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών
που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη.
11. Τις οργανικές διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
Τομέα, αποφασίζουμε:
Την κατανομή της διακριθείσας αθλήτριας Αγγελίδου
Ελίνας σε κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./17/3506
(4)
Kατανομή διακριθείσας αθλήτριας στο Υπουργείο Εσωτερικών.
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. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α'/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
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ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α'/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4210/2013
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 254/Α'/2013).
5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ.1153/16-01-2014
υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης των διατεθέντων για διορισμό διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του
δημοσίου» (ΦΕΚ 86/Β΄/21.01.2014 με ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΓΙ3).
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2808/31-01-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και τα συνοδευτικά σε αυτό
έγγραφα.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών
που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη.
9. Τις οργανικές διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες
των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποφασίζουμε:
Την κατανομή της διακριθείσας αθλήτριας Τσιγαρίδη
Όλγας σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που είχε διατεθεί για
διορισμό στον ως άνω δήμο με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.
ΕΠ.12/290/24436 πε/18-01-2010 «Τροποποίηση Απόφασης διάθεσης για διορισμό διακριθέντων αθλητών που
υπέβαλαν αίτηση κατά το έτος 2007» απόφαση του τότε
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./20/4714
(5)
Κατανομή επιτυχούσας από προστατευόμενους
του ν. 2643/1998 στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
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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. Α' 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. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2299-08/02/2017 έγγραφο του
Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου κλάδου ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόμων Παιδοκόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο
Αθηνών που τοποθετήθηκε ως επιτυχούσα από προστατευόμενους του ν. 2643/1998 (Βιταλάκη Ελένη).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./21/5157
(6)
Κατανομή επιτυχόντος από προστατευόμενους
του ν. 2643/1998 στο Υπουργείο Εσωτερικών.
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. Α' 210/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
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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. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3740/13-02-2017 έγγραφο του
Δήμου Κομοτηνής και τα συνημμένα αυτού έγγραφα.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ 16 Εργατών
Καθαριότητας στον Δήμο Κομοτηνής που τοποθετήθηκε
με την υπ' αριθμ. 6/27-06-2011 απόφαση - πρακτικό της
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του αρ. 9 του ν. 2643/1998
(Γιάνναρος Κυριάκος).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./18/1697.2461

(7)

Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους
του ν. 2643/1998.
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. Α'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. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 463/13-01-2017 έγγραφο του
Οίκου Ναύτου και το υπ' αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.634/
23-01-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα.
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5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Την κατανομή ενός (1) ατόμου κλάδου Π Ε Διοικητικού Οικονομικού στον Οίκο Ναύτου που τοποθετήθηκε
με το πρακτικό της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του
του αρ. 10 του ν. 2643/1998 κατά τη συνεδρίαση της 28ης
Σεπτεμβρίου 2016 (ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΟΣ) και
2. Την κατανομή ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ» του Υπουργείου Υγείας που τοποθετήθηκε με το πρακτικό της Α' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής
του του αρ. 10 του ν. 2643/1998 κατά τη συνεδρίαση
της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 (ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3210/03-02-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή του Γεώργιου Σταματόπουλου σε κενή
οργανική θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(ΥΕ), κλάδου ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ, στο Δήμο Αιγιαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α΄/
13-12-1994), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017

Η Υπουργός

Η Υπουργός
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Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./23/4045
(8)
Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών.
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. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
(ΦΕΚ 218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./22/6130
(9)
Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών.
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. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
(ΦΕΚ 218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
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5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4953/20-02-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή της Θεοδώρας Κόντου σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ), κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο Δήμο Αθηναίων του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α΄/13-12-1994),
όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 11134/17
(10)
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/
22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με
τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής
πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής
ειδίκευσης».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 11 και 136 (παρ. 4) του ν. 4251/2014
(ΦΕΚ 80 Α'), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα».
γ) Του π.δ. 70/2015 (114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
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μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
δ) Του π.δ. 123/2016 (208 Α') «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ε) Του π.δ. (210 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. Υ213/2016 (3955 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου».
3. Την με αριθμό 66224/2014/22.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση (7 Β΄/2015) «Καθορισμός ειδικότερων
ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του
όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία
μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης».
4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την παράγραφο 6 της αριθ. οικ.
66224/2014/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης,
ως εξής:
«6. Η αίτηση για μετάκληση με σχέση εξαρτημένης
εργασίας συνοδεύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα
φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, από το
οποίο θα προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα 20.000 ευρώ,
ανά άτομο, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο ή πρόκειται για μετάκληση για απασχόληση
στην αγροτική οικονομία.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας και λειτουργεί επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής
μορφής (πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην
αγροτική οικονομία), πρέπει να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα κατ' ελάχιστο ποσό
60.000 € που αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο,
συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986,
προς τον φορέα που απευθύνεται, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Η αρμόδια
υπηρεσία παραλαβής της αίτησης μετάκλησης παραλαμβάνει φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος
φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο εργοδότης
είναι επιχείρηση η αίτηση συνοδεύεται και από στοιχεία,
από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του
πολίτη τρίτης χώρας με το αντικείμενο της επιχείρησης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2017
Οι Υπουργοί

Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υγείας

Μεταναστευτικής
Πολιτικής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 14890/5270
(11)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07-06-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
A΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28
του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A΄/2015) «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ' αρ. 4/06-02-2015 πράξη του υπουργικού
συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) περί αποδοχής
παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
6. Την υπ' αριθ. 21/13-2-2017 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών
του Δήμου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες της
εβδομάδας και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, για το
προσωπικό στην Διεύθυνση Καθαριότητας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Καθαριότητας και στο Τμήμα Κίνησης και συντήρησης οχημάτων για την αποκομιδή των
απορριμμάτων ώστε να διασφαλίζεται η καθαριότητα
και η δημόσια υγεία.
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 140.000,00 € περίπου σε βάρος του
προϋπολογισμού 2017 του Δήμου που θα βαρύνει τους
ΚΑ: 20.6012.0001, 20.6022.0001 ανάλογη δε δαπάνη
θα προκληθεί και τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους
ίδιους κωδικούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Mαρτίου 2017
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

Αριθμ. 14893/5271
(12)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07-06-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
A΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις».
5. Την υπ' αρ. 4/06-02-2015 πράξη του υπουργικού
συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) περί αποδοχής
παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
6. Την υπ' αριθ. 22/13-2-2017 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών
του Δήμου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες της
εβδομάδας και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, για το
προσωπικό στο Τμήμα Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών
για την φύλαξη κοινόχρηστων κοινόχρηστων χώρων
(άλσων, πάρκων, παιδικών χαρών, σχολείων, κολυμβητηρίου κ.α).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 37.000,00 € περίπου σε βάρος του
προϋπολογισμού 2017 του Δήμου που θα βαρύνει τον
ΚΑ: 10.6022.001 ανάλογη δε δαπάνη θα προκληθεί και
τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τον ίδιο κωδικό.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Mαρτίου 2017
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

Αριθμ. 14894/5272
(13)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/
27-12-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07-06-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
A΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της
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Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις».
5. Την υπ' αρ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) περί αποδοχής
παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
6. Την υπ' αριθ. 31/13-2-2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών
του Δήμου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε 17ωρη λειτουργία από τις 07.00 έως
24.00, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές
και τις ημέρες αργίας, για το προσωπικό στην Διεύθυνση
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα των
Τμημάτων Παιδείας, Πολιτισμού,Αθλητισμού και Κολυμβητηρίου για την πραγματοποίηση εν γένει κάθε είδους
παιδαγωγικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων στους ενδεδειγμένους χώρους.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 515.300,00 € περίπου σε βάρος του
προϋπολογισμού 2017 του Δήμου που θα βαρύνει τους
ΚΑ: 15.6012.0001, 15.6022.0001, 15.6051, 15.6052 ανάλογη δε δαπάνη θα προκληθεί και τα επόμενα έτη που
θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.
Αθήνα, 7 Mαρτίου 2017
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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