
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 
ως Κέντρο Τοποθέτησης Ειδικών Αορτικών Βαλβί-
δων διαδερμικά ή διακορυφαία.

2 Αντικατάσταση εμφυτευτή ιατρού στο Κέντρο Εμ-
φύτευσης Βηματοδοτών του Γ.Ν. Καβάλας και χο-
ρήγηση άδειας καταλληλότητας στο Γ.Ν. Αθηνών 
«ΕΛΠΙΣ» ως Κέντρο Εμφύτευσης μόνιμων Βηματο-
δοτών.

3 Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρι-
κών Αποστάσεων.

4 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 2/2017, απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Περιστερίου.

5 Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
(Δ. Α. Ο. Α.)».

6 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3387/26-06-
2006 απόφασης άδειας λειτουργίας του Νομάρχη 
Αθηνών, που αφορά το Κ.Α-Α Κέντρο Διημέρευ-
σης -Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική 
υστέρηση του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», στο επί της 
οδού Θεοτόκου 2 -Ίλιον, κτιριακό συγκρότημα, ως 
προς τον αριθμό των εξυπηρετουμένων.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών συνθηκών.

8 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2017 στον 
ΤΟΕΒ Σερβίων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Α3γ/οικ. 28296 (1)
Αναγνώριση του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 

ως Κέντρο Τοποθέτησης Ειδικών Αορτικών Βαλ-

βίδων διαδερμικά ή διακορυφαία. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-

έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 
Α΄/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.  2 και 4 παρ.  1 
του ν.  1278/82 (ΦΕΚ 105 Α΄/1982) «Για σύσταση Κε-
ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄/1982) όπως 
επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 
(ΦΕΚ 34΄Α/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/τ.Β΄) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθ-
μών και άλλων συναφών διατάξεων».

6. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας), όπως ισχύει.

7. Τον ν. 1471/1984 (ΦΕΚ 112/Α/6-8-1984) άρθρο 2, 
παρ. 2, για τη ρύθμιση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αγρο-
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τικών ιατρείων και υγειονομικών σταθμών και άλλων 
διατάξεων.

8. Την αριθμ. Υ 25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/Β/6-10-2015) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη.

9. Την υπ’ αριθμ. Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 απόφαση 
(Φ.Ε.Κ 2542/Β/25-11-2015) με θέμα: «Καθορισμός όρων 
και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης 
Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυ-
φαία» και την τροποποίηση και συμπλήρωση αυτής με 
την υπ’ αριθμ. Α3γ/οικ.16467/1-3-2016 απόφαση (ΦΕΚ. 
784/Β/23-3-2016).

10. Την υπ’ αριθμ. 18, απόφαση της 259ης/16.12.2016 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, η οποία έγινε αποδεκτή με την 
αριθμ. πρωτ. Α3γ/οικ. 14277/24-2-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

11. Την ανάγκη αναγνώρισης νοσοκομείων και ιδιω-
τικών κλινικών ως Κέντρα τοποθέτησης Ειδικών Βιολο-
γικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η αναγνώριση του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ-
ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ως Κέντρου Τοποθέτησης Ειδικών Βιολο-
γικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά / διακορυφαία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α3γ/οικ.28336 (2)
Αντικατάσταση εμφυτευτή ιατρού στο Κέντρο 

Εμφύτευσης Βηματοδοτών του Γ.Ν. Καβάλας και 

χορήγηση άδειας καταλληλότητας στο Γ.Ν. Αθη-

νών «ΕΛΠΙΣ» ως Κέντρο Εμφύτευσης μόνιμων Βη-

ματοδοτών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-

έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ 
Α/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνω-
ση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/1983) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992
(ΦΕΚ 123/τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστή-
ματος Υγείας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/τ.Β΄) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών 

Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθ-
μών και άλλων συναφών διατάξεων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του 
ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας» όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο 1 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄) «Αποκατάσταση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Β΄) «Σώμα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις».

9. Το π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. Υ4ε/οικ. 39932 (ΦΕΚ 1404/Β/2012) «Επα-
ναξιολόγηση Κέντρων Εμφύτευσης βηματοδοτών και 
απινιδωτών σε Νοσοκομεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία 
και Ιδιωτικές Κλινικές».

11. Την αριθμ. Υ 25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/τ. Β΄/6-10-2015) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας.

12. Την υπ’ αριθμ. 7 απόφασης της 260ης /10.2.2017 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, η οποία έγινε δεκτή από τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας.

13. Την αριθμ. Α3γ/οικ.Α3γ/οικ. 28299/11-4-2017 από-
φαση αποδοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση του Μακρυγιάννη Δημήτριου ως εμ-
φυτευτής βηματοδοτών στο Κέντρο εμφύτευσης βη-
ματοδοτών του Γ.Ν. Καβάλας σε αντικατάσταση του 
Συμεωνίδη Δαυίδ. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Υ4ε/οικ. 39932 (ΦΕΚ 
1404/Β/2012) υπουργική απόφαση όσον αφορά το Γ.Ν. 
Καβάλας.

2. Την χορήγηση άδειας καταλληλότητας στο Γ.Ν.Αθη-
νών «ΕΛΠΙΣ» ως Κέντρο Εμφύτευσης Βηματοδοτών με 
εμφυτευτές τους ιατρούς Αθανάσιο Πασχάλη και Παύλο 
Στουγιάννο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΟΥ/ο/1860 (3)
Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρι-

κών Αποστάσεων.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 περί «Κωδικοποίησης της Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
Α’/98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
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2. Το ν. 3861/2010 περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α’/112).

3. Το ν. 3882-2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πλη-
ροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του 
ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτο-
γραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 141/Α’/19-09-1986)» (ΦΕΚ 166/Α’/22.09.2010).

4. Το π.δ. 109/2014 περί «Οργανισμού του Υπουργεί-
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α’/176), 
όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. Οικ.7558/135/Φ1/22-02-2017 (ΦΕΚ 
550/B’/22-02-2017) «Τήρηση, λειτουργία και επικαιρο-
ποίηση πληροφοριακού συστήματος χιλιομετρικών 
αποστάσεων από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών [π.δ. 
109/2014 (Α’ 176), όπως ισχύει]».

6. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.A’/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τον έντυπο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων του 
Οδικού Δικτύου της Χώρας της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χω-
ροταξίας και Δημοσίων Έργων (2006), στον οποίο ανα-
φέρονται οι αποστάσεις των κυριότερων οικισμών της 
χώρας, ανά νομό.

9. Την υπ’ αριθ. Αρ. 64849/5066/7-10-2016 απόφαση 
ανάθεσης για την προμήθεια και ανάπτυξη του διαδρα-
στικού εργαλείου προσδιορισμού χιλιομετρικών απο-
στάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών του ΥΠΟΜΕ.

10. Το ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α’/14-08-2015), στον 
οποίο περιλαμβάνεται διάταξη για τον Οδηγό αυτό και 
ο οποίος αναφέρει τα εξής:

«...Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός των χιλιομετρικών 
αποστάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον επίση-
μο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου 
της Χώρας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων,...»

11. Το γεγονός ότι ο Οδηγός Χιλιομετρικών Αποστάσε-
ων του Οδικού Δικτύου της Χώρας δεν έχει τροποποιηθεί 
από το 2006 μέχρι σήμερα ενώ ένα σημαντικό μέρος 
του Οδικού Δικτύου της Χώρας δεν έχει ενσωματωθεί σε 
αυτόν και ως εκ τούτου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
μετακίνησης των χρηστών και πρέπει να αντικατασταθεί.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάπτυξη ενός Διαδραστικού Εργαλείου Υπολο-
γισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν στην ανάπτυξη 
ενός χρηστικού Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού 
Χιλιομετρικών Αποστάσεων, εφεξής αποκαλούμενο 
«Δ.Ε.Υ.Χ.Α.». Στόχος του Δ.Ε.Υ.Χ.Α είναι η αντικατάσταση 
της χρήσης του έντυπου Οδηγού Χιλιομετρικών Απο-
στάσεων του Οδικού Δικτύου της Χώρας της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πιστο-
ποίησης των διανυόμενων αποστάσεων των μετακινου-
μένων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της χώρας. 

Ο υπολογισμός και η πιστοποίηση της διανυόμενης 
απόστασης γίνεται με καθορισμό σημείων αναφοράς 
(σημείο αφετηρίας - σημείο προορισμού), ενώ παρέ-
χεται η δυνατότητα από την εφαρμογή της εποπτικής 
παρουσίασης της προτεινόμενης διαδρομής καθώς και 
της έκδοσης εγγράφου πιστοποίησης αυτής. 

Ο υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης βασίζε-
ται σε σύνολα συγκεκριμένων γεωγραφικών δεδομένων 
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 2
Ανάπτυξη Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού 
Χιλιομετρικών Αποστάσεων

Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσεται το Δ.Ε.Υ.Χ.Α. 
ή Σύστημα, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη δια-
δικτυακή εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληρο-
φοριών η οποία στηρίζεται σε γεωγραφικά δεδομένα και 
αποσκοπεί στην παραγωγή αξιόπιστων στοιχείων υπο-
λογισμού οδικών αποστάσεων με βάση το θεσμοθετημέ-
νο και λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο της χώρας όπως 
αυτό αποτυπώνεται σε γεωγραφικές βάσεις δεδομένων.

Το εν λόγω Σύστημα θα λειτουργεί σε κατάλληλες δια-
τάξεις υπολογιστικών συστημάτων προς υποστήριξη των 
λειτουργιών του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 3
Ορισμοί

1. Χρήστες του Δ.Ε.Υ.Χ.Α: Ως χρήστες του Δ.Ε.Υ.Χ.Α. 
ορίζονται οι υπάλληλοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων 
καθώς και Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υπολογί-
σουν οδικές αποστάσεις και να απεικονίσουν διαδρομές 
εκδίδοντας παράλληλα πιστοποιητικό της διανυόμενης 
απόστασης.

2. Έντυπο /ψηφιακό έγγραφο Υπολογισμού χιλιομε-
τρικής Απόστασης: Ως έντυπο/ψηφιακό έγγραφο της 
διανυόμενης απόστασης νοείται το εξαγόμενο από το 
Δ.Ε.Υ.Χ.Α. αρχείο σε εκτυπωμένη ή ψηφιακή μορφή επί 
του οποίου αναγράφονται τα δεδομένα υπολογισμού 
και η διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση βάση των ει-
σαγόμενων από το χρήστη στοιχείων.

Άρθρο 4
Επιχειρησιακή λογική του Δ.Ε.Υ.Χ.Α.

Το «Δ.Ε.Υ.Χ.Α.» αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών 
υποσυστημάτων με επιμέρους λειτουργίες και περιλαμ-
βάνει τα ακόλουθα:
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4.1 Διαδικτυακή εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (web GIS)

Η πρόσβαση στο εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρι-
κών αποστάσεων πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
(web GIS) στην οποία απεικονίζονται πληροφορίες για 
τη χιλιομέτρηση. O χρήστης μέσω της εφαρμογής αυτής 
μπορεί να καλεί μια διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία απα-
ντά σε ερωτήματα χιλιομέτρησης μεταξύ δύο σημείων 
(αφετηρία - προορισμός).

Η υπολογιζόμενη διαδρομή καθώς και τα σημεία 
αφέτηρίας/προορισμού απεικονίζονται σε απόσπασμα 
χάρτη με κατάλληλα σύμβολα. Το αποτέλεσμα της δρο-
μολόγησης είναι παράλληλα διαθέσιμο για αποθήκευση 
σε ψηφιακό έγγραφο μορφότυπου PDF επί του οποίου, 
πέραν των εισαγωγικών στοιχείων και των αποτελεσμά-
των της δρομολόγησης, αναγράφονται η ημερομηνία 
και ο μοναδικός αύξων αριθμός ταυτοποίησης του εγ-
γράφου/εντύπου καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που 
πραγματοποίησε την ενέργεια.

Τα παραπάνω στοιχεία του ψηφιακού εγγράφου διατη-
ρούνται στη διαδικτυακή εφαρμογή, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η ανάκτησή τους για την επαλήθευση της γνη-
σιότητας του εγγράφου/εντύπου, όπως αυτό εκδίδεται 
από το Σύστημα. 0 χρήστης δύναται να ανακτήσει μέσω 
του Συστήματος τα εν λόγω στοιχεία με εισαγωγή του 
αύξοντα αριθμού του αιτήματος και της ημερομηνίας 
έκδοσής του.

4.2 Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
• Η Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφο-

ριών εγκαθίσταται ως τοπική εφαρμογή, δέχεται ως 
στοιχεία εισόδου μια λίστα δεδομένων της μορφής 
αφετηρία/ προορισμός σε μορφή ψηφιακού αρχείου και 
δημιουργεί ένα αρχείο εγγράφου σε μορφή PDF.

Άρθρο 5
Δικαιώματα Χρήσης και Τρόπος Πρόσβασης

1. Απλοί Χρήστες: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει υπαλ-
λήλους Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων καθώς και Φυ-
σικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υπολογίσουν οδικές 
αποστάσεις και να απεικονίσουν διαδρομές εκδίδοντας 
παράλληλα την αντίστοιχη απόδειξη της διανυόμενης 
απόστασης. Η πρόσβασή τους στο Σύστημα πραγμα-
τοποιείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής και δεν 
απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής και ταυτοποίησης.

2. Χρήστες της Εφαρμογής Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα στελέχη 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών που θα χρησιμοποι-
ούν την εν λόγω εφαρμογή για μαζικούς υπολογισμούς 
χιλιομετρικών αποστάσεων.

3. Διαχειριστές του Συστήματος: στην ομάδα αυτή 
περιλαμβάνονται στελέχη του Υπουργείου Υποδομών 
οι οποίοι προβαίνουν σε ενέργειες συντήρησης του συ-
στήματος, επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων και 
ελέγχου καλής λειτουργίας του βάσει των καθορισμένων 
αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 6
Γεωγραφικά Δεδομένα

Τα γεωγραφικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από το 
Δ.Ε.Υ.Χ.Α. για την παραγωγή των αποτελεσμάτων του, είναι:

Α. Το θεσμοθετημένο οδικό δίκτυο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο περιλαμβάνεται 
το σύνολο των δεδομένων του «Εθνικού και Επαρχιακού 
Οδικού Δικτύου Δ.Μ.Ε.Ο.(νυν Δ.Ο.Υ.)» στην Α’ έκδοση του 
έτους 2009 όπου καταγράφονται οι οδικοί άξονες των 
κυρίων κατηγοριών του δικτύου (Πρωτεύον, Δευτερεύον 
και Τριτεύον Εθνικό, Πρωτεύον και Δευτερεύον Επαρχια-
κό) όπως έχουν χαρακτηρισθεί από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Β. Οι οικισμοί της χώρας σε σημειακή μορφή της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), όπως συμπερι-
λήφθηκαν στο αρχείο του Οργανισμού Κτηματολογίου 
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) με τελευταία 
ενημέρωση του έτους 2012, στο οποίο περιλαμβάνεται 
το σύνολο των οικισμών της χώρας σύμφωνα με την 
ονομασία και κωδικοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Γ. Τα διοικητικά όρια της χώρας σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) από το αρχείο 
του ΟΚΧΕ (τελευταία ενημέρωση 2012) στα οποία περι-
λαμβάνονται οι μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, οι αποκε-
ντρωμένες διοικήσεις, οι περιφέρειες, οι περιφερικές ενό-
τητες, οι δήμοι και οι δημοτικές ενότητες σύμφωνα με τη 
διοικητική διαίρεση του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Δ. Το Συμπληρωματικό οδικό δίκτυο διαμέσου του 
οποίου συνδέονται οι οικισμοί με το Θεσμοθετημένο 
Οδικό Δίκτυο της χώρας, το οποίο αντλείται από ενημε-
ρωμένα ανοιχτά δεδομένα οδικού δικτύου και ενσωμα-
τώθηκαν στο σύνολο δεδομένων.

Άρθρο 7
Ισχύς απόφασης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017 

Ο Υπουργός 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

    Αριθμ. 24943/265 (4)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 2/2017, απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Περιστερίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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4. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (ΦΕΚ 24/Α/06.02.2015)και το Άρθρο 56 του 
ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το π.δ. 135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/27.12.2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

8. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

9. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα 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».όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. πρ. Οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: "Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφο-
ριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων".

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 17280/161 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως 
ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπη-
ρεσία υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου 
Περιστερίου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
με τα συνημμένα τους.

13. Την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, του Δήμου Περιστερίου, βάσει της οποίας 
ελήφθη η απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις.

14. Την, υπ’ αριθμ. 2/17 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για τις 
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

15. Την, υπ’ αριθμ. 2/2017 την απόφαση του Δ.Σ. του 
Δήμου Περιστερίου, με την οποία αποφάσισε τις εγκρί-
σεις των υπόψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακής ρύθμισης προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017 και έχει προβλεφτεί 
να πιστωθεί στο λογαριασμό 300.600.00 Ευρώ (ΣΑΤΑ) 
του 2017 του Δήμου, με Κ.Α. 30.7332.6006, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 9811 / 16-3-2017 βεβαίωση 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλ-

λουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της 
περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της παραχώρησης προτεραιότητας στις 
οδούς Κήπων και Ναϊάδων έναντι της οδού Προσκόπων.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

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 Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη 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 αρμό-
διας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί 
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση 
αυτή.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
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 Περιστερί-
ου, βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. 

8. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών, πινακίδων, 
(πληροφοριακών, πινακίδων που διευκολύνουν και βελ-
τιώνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας), 
μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2017 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

    Αριθμ. 6788/2533 (5)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙ-

ΝΑΣ (Δ. Α. Ο. Α.)».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 135/2010( ΦΕΚ/Α/228/2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 239, του ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) ΚΔΚ.

4. Την 07/ΔΤΑ/14064/2003(ΦΕΚ Β΄ 1611) απόφαση Γε-
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί σύστασης 
ν.π.δ.δ. με επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Δ. Α. Ο. Α.), όπως τροποποιήθηκε με 
την 46613/25718/2015 (ΦΕΚ Β΄1922).

5. Την 159/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Δήμου Αίγινας, περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του νπδδ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».

6. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ Β΄597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων».

7. Την οικ. 20592/7407/8.3.2017 απόφαση της Ασκού-
σας καθήκοντα Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης 
Διοίκησης», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 07/ΔΤΑ/14064/2003 απόφαση Γε-
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, το εδάφιο 1 του 
άρθρου 4 -ΠΟΡΟΙ ως εξής:

Άρθρο 5 - Πόροι

1. Η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολο-
γισμό του Δήμου Αίγινας ανέρχεται σε 25.000,00 ευρώ.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους 25.000,00 ευρώ η οποία είναι εγγεγραμμένη στον 
Κ.Α. 00.6715.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας 
οικονομικού έτους 2017 καθώς και για τα επόμενα έτη.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 07/ΔΤΑ/14064/2003 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2017 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοίκησης
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. 2028 (6)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3387/26-06-
2006 απόφασης άδειας λειτουργίας του Νομάρχη 
Αθηνών, που αφορά το Κ.Α-Α Κέντρο Διημέρευ-
σης -Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητι-
κή υστέρηση του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», στο επί 
της οδού Θεοτόκου 2 -Ίλιον, κτιριακό συγκρότη-
μα, ως προς τον αριθμό των εξυπηρετουμένων.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Α΄ 87), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση 
(ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 
438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργα-
νισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του ν. 2072/1992 άρθρ. 10 (ΦΕΚ 125/
τ.Α΄/23-07-1992) περί ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Α.Α. 

4.Τις διατάξεις του π.δ.  395/1993 (ΦΕΚ 166/τ.Α΄/
28-09-1993) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την 
ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθερα-
πείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή ν.π.ι.δ. 

5. Την υπουργική απόφαση Π 4α οικ. 4633/29-09-1993 
(ΦΕΚ 789/τ.Β΄/06-10-1993) «Προδιαγραφές λειτουργίας 
κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης για την παροχή 
ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για την διη-
μέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 
παρ. 1 του ν. 2072/1992. 

6. Την υπ’ αριθμ. 824/18-05-2006 απόφαση άδειας 
ίδρυσης και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3387/26-06-2006 από-
φαση άδειας λειτουργίας του Κ.Α.Α, με την επωνυμία 
Ι.Π.Α.Π. «Θεοτόκος». 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 124/16-02-2017 αίτηση του Κ.Α.Α 
«Η Θεοτόκος», με το συνημμένο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ. 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41125/17-03-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

9. Την από 14/9/2016 έκθεση αξιολόγησης της Επιτρο-
πής Ελέγχου των ΚΑΑ Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής 
5007/15.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΖΟ97Λ7-ΥΩΟ), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3387/26-06-
2006 απόφαση άδειας λειτουργίας του Νομάρχη Αθη-
νών, που αφορά το Κ.Α-Α Κέντρο Διημέρευσης - Ημε-
ρήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση του 
Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος», στο επί της οδού Θεοτόκου 2 - 
Ίλιον, κτιριακό συγκρότημα, ως προς τον αριθμό των 
εξυπηρετουμένων. Ο αριθμός των εξυπηρετουμένων 
ορίζεται σε 397 άτομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 824/
18-05-2006 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 3387/26-06-2006 απο-
φάσεις άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω,  6 Απριλίου 2017 

Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 21/2017 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών συνθηκών.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αριθ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
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5. Την υπ. αριθ. 1/2017 απόφαση της οικονομικής Επι-
τροπής περί έγκρισης των αποφάσεων Δημάρχου περί 
απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης και ψήφιση των σχετικών πι-
στώσεων(ΑΔΑ 7ΙΤΦΩ6Ι-ΟΔΞ).

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

7. Την αντιμετώπιση των εκτάκτων καιρικών συνθηκών 
που προκλήθηκαν στο δήμο από την έντονη χιονόπτωση.

8. Τον ολικό παγετό που προκάλεσε ζημιές στο αρδευ-
τικό δίκτυο και την ολισθηρότητα των δρόμων.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται ώστε 
να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία του οδικού δι-
κτύου και η αποκατάσταση των ζημιών στο αρδευτικό δί-
κτυο του δήμου, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση 
προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Τεχνικών 
έργων, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 

10. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 4.500,00 ευρώ 
και αναλύεται ως ακολούθως: - ΚΑΕ 20/6012.01 Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας ποσό 1200,00 ευρώ 
ΚΑΕ, 20/6051.05 εργοδοτικές εισφορές, ΚΑΕ 20/6012.01 
Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας ποσό 2.000,00,ΚΑΕ 
30/6051.06 εργοδοτικές εισφορές ποσό 800,00 ευρώ του 
Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχό-
ληση μονίμων υπαλλήλων του Δήμου για το Α΄ εξάμηνο 
2017, για 70 ώρες ανά υπάλληλο, με την προβλεπόμενη 
από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνη-
μονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α.1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγιά, 16 Ιανουαρίου 2017 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

Ι

(8)
    Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2017 στον 
ΤΟΕΒ Σερβίων.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
(Συνεδρίαση 23.03.2017/θέμα 1ο)

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρον 7 του κεφαλαίου Β΄του ν. 4354/2015 

(176 Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής 
του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για 

την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού 
δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α΄του ν. 
3429/2005 (Α΄134) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.

3. Τις διατάξεις της παρ.  Α του άρθρου 20 (Εργα-
σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του 
ν. 4354/2015, στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υπο-
χρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο 
θέμα 1ο «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2017 στον ΤΟΕΒ Σερ-
βίων» και ιδίως το γεγονός ότι οι αυξημένες υπηρεσιακές 
ανάγκες του Οργανισμού - πέρα από την περίοδο λει-
τουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευτική περίο-
δο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη βάση 
(άρθρο 4 του Κανονισμού Αρδεύσεως) - υπάρχουν και 
καθ’ όλο το έτος εξαιτίας των οργανικών κενών.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται επι-
βάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πόροι 
των Ο.Ε.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελουμένων(άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), αποφασίζει ομόφωνα:

α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του 
2017, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 όπως 
ισχύει. Ειδικότερα, για το Α΄ εξάμηνο του 2017 απογευ-
ματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υπο-
χρεωτικής εργασίας μέχρι 40 ώρες για δυο τακτικούς 
υπαλλήλους και μέχρι 60 ώρες για τρεις (3) εποχικούς 
υπαλλήλους. Μέχρι 40 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για έναν (2) τακτικούς υπάλ-
ληλο και μέχρι 40 ώρες για τρεις (3) Εποχικούς υπαλλή-
λους. Αφορά συνολικά, πέντε (5) υπαλλήλους και τετρα-
κόσιες εξήντα (460) ώρες συνολικά κατ’ ανώτερο όριο. 
Για το Β΄ εξάμηνο του 2017 απογευματινή υπερωριακή 
εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, 
μέχρι 40 ώρες για δυο (2) τακτικούς υπαλλήλους και μέ-
χρι 100 ώρες για τρεις (3) εποχιακούς υπαλλήλους. Μέχρι 
64 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες για δυο (2) τακτικούς υπαλλήλους και μέ-
χρι 80 ώρες για τρεις (3) εποχικούς υπαλλήλους. Αφορά 
συνολικά πέντε (5) υπαλλήλους και εφτακόσιες σαράντα 
οχτώ (748) ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.

β) Ανώτερο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματο-
ποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόε-
δρος του Οργανισμού Ζαρογιάννης Κων/νος και για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017, καθίσταται 
το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

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

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

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
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