
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ύψους και δικαιούχου αποζη-
μίωσης κατά το άρθρο 17 του Ν. 3849/2010
(ΦΕΚ  Α΄ 80)

2 Συμπλήρωση της αριθμ. πρ. Δ23/27172/2136/
29-6-16 Απόφασης περί Ειδικής πιστοποίησης και 
Ανανέωσης πιστοποίησης Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων πα-
ροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα

3 Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης 4 Ν.Π.Ι.Δ. 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φρο-
ντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

4 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 
δεκαπέντε (15) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπη-
ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.

5 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 
Φ.51010/οικ.1893/15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β’ 178) 
«Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών 
Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης».

6 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39058/14701/
03-06-2016 απόφασης περί Καθιέρωσης λει-
τουργίας του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέ-
μιδος.

7 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Χριστί-
νας Κοντογουλίδου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου.

8 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Ιωάννη 
Σμυρλή, μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 44955 (1)
  Καθορισμός ύψους και δικαιούχου αποζημίωσης 

κατά το άρθρο 17 του Ν. 3849/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 80)»

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της περ. ιβ του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014 

(ΦΕΚ Α' 143),
β) του άρθρου 17 του Ν. 3849/2010 (ΦΕΚ Α' 80) «Τρο-

ποποίηση του Ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού 
Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπη-
ρεσία και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98),

δ) του π.δ. 36/2000 (ΦΕΚ Α' 29) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α' 194) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες»,

2) Τη με αριθμό 29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β' 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,

3) Τη με αριθμό 2140/7-4-2010 γνωμάτευση του Τμή-
ματος Σκολίωσης και Σπονδυλικής Στήλης του Γενικού 
Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ», από την οποία προκύπτει 
ότι ο Λαχανάς Σπυρίδων του Ιωάννη, πάσχει από κάταγ-
μα 012,01 με παραπληγία από πυροβόλο όπλο,

4) Το με αριθμό 7810/12-7-2010 έγγραφο της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών Πειραιά, από το οποίο προκύπτει 
ότι ο Λαχανάς Σπυρίδων του Ιωάννη, υπέστη απόπειρα 
ανθρωποκτονίας, πράξη που εμπίπτει στις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3811/2009,

5) Το με αριθμό 005/2016/1769/23-2-2016 έγγραφο του 
Ε.Ο.Π.Π.Υ. ΠΕ.ΔΙ. Μεσολογγίου, και τα με αριθμό 3037/23-
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2-2016 και 3235/5-3-2015 έγγραφα του Ε.Ο.Π.Π.Υ., τα 
οποία προσκομίστηκαν με την από 10-3-2016 αίτηση του 
Σπυρίδωνος Λαχανά του Ιωάννη,

6) Το γεγονός ότι:
α) Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αποκα-

τάσταση της υγείας του Σπυρίδωνος Λαχανά του Ιωάννη, 
υπαλλήλου του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε ιατρούς και δαπάνες 
προμήθειας ιατρικών ειδών, οι οποίες δεν καλύπτονται 
από τον ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με τα διαλαμ-
βανόμενα στο 5) της παρούσας, έγγραφα του Ε.Ο.Π.Π.Υ.

β) Από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκα-
λούνται εφάπαξ δαπάνες σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού εξόδων για το τρέχον οικονομικό έτος, το 
ύψος των οποίων εκτιμάται έως το ποσό των 6.000 ευρώ 
περίπου, στον ΚΑΕ 0549 του Ειδικού Φορέα 17-310 του 
εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7) Τη με αριθμό 44951/22-6-2016 (α.α. Υ.Δ.Ε. 63019) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0549 του Ει-
δικού Φορέα 310 του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ποσό της αποζημίωσης του Λαχα-
νά Σπυρίδωνα του Ιωάννη, μέχρι 6.000,00 ευρώ, από 
1.1.2014 έως 31.12.16, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 17 του Ν. 3849/2010 (ΦΕΚ Α' 80), για την κάλυψη 
δαπανών αποκατάστασης της υγείας του από τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πέραν εκείνων που καλύπτει 
ο φορέας ασφάλισης του ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. Δ23/44874/3626 (2)
Συμπλήρωση της αριθμ. πρ. Δ23/27172/2136/

29-6-16 Απόφασης περί Ειδικής πιστοποίησης 

και Ανανέωσης πιστοποίησης Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέ-

ων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

β) του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α') Νό-
μος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του Νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του 
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ-
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ' του άρθρου 7 του Ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/τ.Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) της παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 3 του Ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/τ.Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α') «Με-
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων»

2. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29-8-2014) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση 
Ασφαλίσεων»

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων.......Υφυπουργών»

5. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 
1310/τ.Β') απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού 
Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περι-
φερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 
Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς 
και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουργεί-
ων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
με αριθμ. Γ.Π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/τ. 
Β/10-4-2012)

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: 641/
19-4-2016, 1090/24-3-2016, 124824/4928/14-4-2016, 
106817/4618/14-4-2016, 2285/18-4-2016,1607/1-4-2016, 
1423/1-4-2016, 31517/677/31-3-2016, 34804/732/31-3-2016, 
1359/26-4-2016, 3182/15-4-2016, 124914/4931/14-4-2016

10. Το αριθμ. πρωτ. 5209/10-6-2016 έγγραφο του 
Ε.Κ.Κ.Α που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική 
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πιστοποίηση, 12 Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

11. Το αριθμ. πρωτ. 5209/3-10-2016 (ορθή επανάληψη) 
έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α που αφορά στην Απόφαση του Δ.Σ 
για την Ανανέωση Ειδικής πιστοποίησης, 1 Ν.Π.Ι.Δ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέα παροχής υπηρε-
σιών κοινωνικής φροντίδας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. πρωτ. Δ23/27179/2136/
29-6-2016 (ΦΕΚ 2080/τ.Β' 16-7-2016) απόφαση κατά το 
μέρος που αφορά το Ν.Π.Ι.Δ Ελληνική Εταιρεία Προστα-
σίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων «ΕΛΕ-
ΠΑΠ» και συγκεκριμένα αποφασίζουμε την Πιστοποίηση 
του και ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. Δ23/οικ. 47117/3810 (3)
Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης 4 Ν.Π.Ι.Δ. 

ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής 

Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

β) του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α') Νό-
μος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) της παρ.3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του 
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ-
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ' του άρθρου 7 του Ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/τ.Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) της παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 3 του Ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/τ.Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α') «Με-
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

2. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29-8-2014) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση....... 
Ασφαλίσεων».

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων.......Υφυπουργών».

5. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 
1310/τ.Β') απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού 
Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περι-
φερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 
Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς 
και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουργεί-
ων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
με αριθμ. Γ.Π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/
τ. Β΄/10-4-2012)

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: 3503/7-7-2016, 
60841/2156/15-7-2016, 2225/5-8-2016, 6188/25-7-2016

10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8802/30-9-2016 έγγραφο του 
Ε.Κ.Κ.Α που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική 
πιστοποίηση, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
αποφασίζουμε:

Α. Τη Μη Πιστοποίηση, του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ, ως φορέα 
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντί-
δας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με διακρι-
τικό τίτλο «ICSD» με έδρα στα Ιωάννινα

Διότι σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α., ο 
Φορέας δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που 
θέτει η Κ.Υ.Α για την πιστοποίηση καθώς στους σκοπούς 
του καταστατικού του δεν προβλέπεται η παροχή υπη-
ρεσιών κοινωνικής φροντίδας και ένα μικρό μέρος των 
μέσων για την επίτευξη των σκοπών του αφορά δράσεις 
κοινωνικής φροντίδας.

Επιπλέον, η μόνη δράση κοινωνικής φροντίδας κατά 
τα δυο τελευταία χρόνια ήταν η ανάληψη για ένα μήνα 
της λειτουργίας ενός συσσιτίου της Ι. Μ Ιωαννίνων.

Β. Τη Μη Ανανέωση Πιστοποίησης, του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ, 
ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνι-
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α Ρόδου-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας 
με διακριτικό τίτλο «Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α ΡΟΔΟΥ» με έδρα στην 
Ρόδο
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Διότι σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α., παρά 
το γεγονός ότι ο φορέας επιτελεί σημαντικό έργο στον 
τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοι-
νού για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ωστόσο 
δεν έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις κοινωνικής φρο-
ντίδας στον τομέα πρόληψης ή κάλυψης των κοινωνικών 
αναγκών των μελών ευπαθών ομάδων όπως π.χ δράσεις 
στήριξης των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων

Γ. Τη Μη Ανανέωση Πιστοποίησης, των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ, 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινω-
νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Ελληνικός Βιβλικός Σύνδεσμος με έδρα στην Κηφισιά
Διότι σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α., 

στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων φιλοξενούνται 
παραπάνω άτομα από όσα προβλέπει η άδεια λειτουρ-
γίας του και έχει ελλείψεις προσωπικού στις θέσεις του 
κοινωνικού λειτουργού - ψυχολόγου και εργοθεραπευ-
τη - φυσιοθεραπευτή, ενώ δε διαθέτει άδεια λειτουργί-
ας για τον ξενώνα νεότητας.

• Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» με 
διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» με έδρα στη Βέροια

Διότι σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α., ο φο-
ρέας παρουσιάζει ελλείψεις σε προσωπικό, οι οποίες κα-
ταγράφονται σε πρόσφατη έκθεση (21-6-2016) της κοινω-
νικής συμβούλου της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας

Οι ως άνω φορείς δύνανται να υποβάλουν εκ νέου 
αίτηση πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών 
από την έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. Δ23/44261/3597 (4)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 

δεκαπέντε (15) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπη-

ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

β) του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α') Νό-
μος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του 
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ-
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ'  του άρθρου 7 του Ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/τ.Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) της παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 3 του Ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206/τ.Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α') «Μετονο-
μασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

2.Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29-8-2014) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας».

3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση .......
Ασφαλίσεων».

4.Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων.......Υφυπουργών»

5. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ. 59633/2011 (ΦΕΚ 
1310/τ.Β') απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού 
Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περι-
φερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 
Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς 
και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουργεί-
ων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
με αροι,. Γ.Π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/τ. 
Β/10-4-2012)

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: 69246/2526/17-
8-2016, 109109/1767/12-8-2016, 1931/18-7-2016, 
3788/3-8-2016, 6188/25-7-2016, 3210/5-8-2016, 
3997/31 -8-2016, 5407/25-7-2016, 2225/5-8-2016, 
296219/8326/13-7-2016, 4710/8-7-2016, 3257/8-7-2016

10. Το αριθμ. πρωτ. 8802/30-09-2016 έγγραφο του Ε. 
Κ.Κ.Α που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ. για την Ειδική 
πιστοποίηση, 13 Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
αποφασίζουμε:

Την Πιστοποίηση των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως φορέων πα-
ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Σύλλογος Πολυτέκνων «Άγιος Δονάτος» Ηγουμενί-
τσας, με έδρα στην Ηγουμενίτσα
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• Εθελοντικός Οργανισμός για τα Δικαιώματα του Παι-
διού «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» ΑΜΚΕ με διακριτι-
κό τίτλο «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» με έδρα στην 
Καστοριά

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης., των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινω-
νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς Μητροπόλεως Μαρώ-
νειας και Κομοτηνής, με διακριτικό τίτλο «ΓΦΤ ΙΜΜΚ» με 
έδρα στην Κομοτηνή

• Δωδεκανησιακός Σύλλογος Αυτοάνοσων Νοσημά-
των Αρθρίτιδας & Λύκου «ΘΑΛΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 
«Δωδεκανησιακός Σύλλογος ΘΑΛΕΙΑ», με έδρα στη Ρόδο

• Ελληνικός Βιβλικός Σύνδεσμος με έδρα στην Κηφισιά
• Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μέριμνα Παιδιού 

Κατερίνης» με έδρα στην Κατερίνη
• Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν. Δράμας, με έδρα στη 

Δράμα
• Κάριτας Ελλάς, με έδρα στην Αθήνα
• ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προ-

ληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής με 
διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsls» με έδρα στη Ν. 
Ερυθραία Αττικής

• Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» με 
διακριτικό τίτλο «Έρασμος» με έδρα στην Βέροια

• Σωματείο Ειδικής Αγωγής & Προστασίας ΑμεΑ «Η 
Ζωή» με διακριτικό τίτλο «Η Ζωή» με έδρα στην Θεσ-
σαλονίκη

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινω-
νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Περιθάλψεως 
Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός» με διακρι-
τικό τίτλο Ίδρυμα «Ο Άγιος Κυπριανός», με έδρα στην 
Αλεξανδρούπολη

• Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων με διακριτικό τίτλο «Στέ-
γη Κατάκοιτων Γερόντων» με έδρα στην Αθήνα

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΑΤ10/Φ51010/οικ.38916/678 (5)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 

Φ.51010/οικ.1893/15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β' 178) 

«Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών 

Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελ-

ματικής Ασφάλισης»

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπα-

ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνί-
ου 2003 «για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 160), «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1.ΣΤα του άρθρου 
180 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) και τις τροποποιήσεις 
αυτού, για την έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και 
Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης.

4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 (ΦΕΚ Α' 
180/29.08.2014), «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 54/2015 (ΦΕΚ Α' 
83/18.7.2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπουργικής 
απόφασης αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (ΦΕΚ 
Β' 2169), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».

7. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. 
Φ.51010/οικ.54495/694/10.2.2016 (ΦΕΚ Β' 258), «Ανα-
στολή ισχύος της ΥΑ Φ.51010/οικ. 1893/15/23.01.2015 
(ΦΕΚ Β' 178) ''Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και 
Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης''».

8. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθ. 
Φ.51010/οικ.1893/15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β' 178), «Έκδο-
ση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών 
λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Καταργούνται οι διατάξεις του 13ου εδαφίου, του 
άρθρου 2, του Κεφαλαίου Α', ήτοι "για τους λόγους αυ-
τούς και για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αμερό-
ληπτη άσκηση των καθηκόντων των Προέδρων, Αντι-
προέδρων, Γενικών Γραμματέων και όσων μελών των 
Δ.Σ. των Τ.Ε.Α. ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, δεν 
επιτρέπεται ταυτοχρόνως να ασκούν τα καθήκοντα Προ-
έδρων, Αντιπροέδρων, Γενικών Γραμματέων και μελών 
των Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων".

2. Η υποπερίπτωση 1.1.γ.β του άρθρου 1 του Κε-
φαλαίου Δ' της υπουργικής απόφασης Φ.51010/
οικ.1893/15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178), αντικαθίσταται 
ως εξής:

"Προσόντα Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος οφείλουν να διαθέ-

τουν μορφωτικό επίπεδο ή και επαγγελματική προϋπη-
ρεσία που τεκμηριώνει την επάρκεια τους ως προς την 
επιτυχή εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους. Ιδιαιτέρως 
συνεκτιμώνται η εμπειρία στην άσκηση διοίκησης σε 
ανώτερη ή ανώτατη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό ή δη-
μόσιο τομέα, το πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευ-
σης αναγνωρισμένα από το κράτος, καθώς επίσης και η 
γνώση ξένης γλώσσας.
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Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλε-
γεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εφόσον πληροί τις 
παραπάνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Τα εκτελεστικά καθήκοντα ανατίθενται στον Πρόεδρο 
ή/και στον Αντιπρόεδρο που διαθέτουν τα απαιτούμενα 
προσόντα, είτε και σε άτομο αναλόγων προσόντων που 
καταλαμβάνει θέση Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού 
Διευθυντή, μετά από προκήρυξη και διαφανείς διαδικασί-
ες και δύναται να είναι μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιό-
τητες, οφείλουν να διαθέτουν το απαραίτητο μορφωτικό 
επίπεδο ή και την επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκ-
μηριώνει ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις του τομέα των 
δραστηριοτήτων του Ταμείου. Θα πρέπει επίσης να χαί-
ρουν υπόληψης και να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα.

Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ή Γενικός Διευθυντής δύνανται να ασφαλίζονται προαι-
ρετικά στο TEA."

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016 

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 51130/19551 (6)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 39058/14701/03-

06-2016 απόφασης περί Καθιέρωσης λειτουργί-

ας του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνι-

κών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/27-12-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/τ.A’/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α’/06-02-2015) περί αποδοχής παραι-
τήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Αττικής.

6. Την υπ' αριθμ. 051/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σπάτων - Αρτέμιδος περί καθιέρωσης δια-
φορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Έργων 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων 
- Αρτέμιδος

7. Την υπ' αριθμ. 39058/14701/03-06-2016 απόφαση 
μας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η καθιέρωση της 
παραπάνω αναφερόμενης απόφασης του εν λόγω Δή-
μου (ΦΕΚ 1668/τ.Β'/10-06-2016).

8. Την υπ' αριθμ. 19311/23-06-2016 βεβαίωση της 
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 
περί αναφοράς ως προς ΚΑ και δαπάνες σχετικά με το 
Τμήμα Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
εν λόγω Δήμου και όχι ΚΑ και δαπάνες αναφορικά με 
διάφορες υπηρεσίες του Δήμου που εκ παραδρομής 
αναφέρονται στην αριθμ. 2646/29-01-2016 οικονομική 
βεβαίωση του ιδίου, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 39058/14701/03-06-
2016 απόφασή μας, με την οποία καθιερώθηκε δια-
φορετικό ωράριο λειτουργίας στο Τμήμα Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος ως εξής:

Καθιερώνουμε την κατ' εξαίρεση εφαρμογή της πεν-
θήμερης εργασίας και τη λειτουργία σε 24ωρη βάση του 
Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος όλες τις ημέρες της εβδομάδας 
καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, προκειμένου να συνερ-
γάζεται με το τμήμα Υδραυλικών και Αποχ/κων Έργων για 
τη γρήγορη και άμεση αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.500,00€ περίπου σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για το οικο-
νομικό έτος 2016 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 30.6012.001, 
30.6022.001 και 30.6042.001. Ανάλογη δαπάνη, προκαλεί-
ται ετησίως ύψους 6.000,00 €, για τα επόμενα έτη σε βάρος 
των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

    Αριθμ. 20165650 (7)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Χριστί-

νας Κοντογουλίδου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Οι-

κονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-

δών του Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του 

Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α'/11-5-2016).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 όπως 

ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 

112/τ.Α'/13-7-2010) - Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
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όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4210/2013, 
καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείς υπ' 
αριθμ. ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση 
και την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-
3ΦΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Το αριθμ. 2754 ΦΕΚ/τ.Β'/15-10-2014 στο οποίο δη-
μοσιεύθηκε η ένταξη του πρώην μόνιμου μέλους Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγο-
ρίας ΠΕ, στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρη-
ματικών και Διεθνών Σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 
29 παρ. 2 του Ν. 4009/2011.

5. Την ανάληψη καθηκόντων της σε θέση κατηγορίας 
Ε.ΔΙ.Π την 20-10-2014.

6. Το αριθμ. Δ.20160337/5-10-2016 έγγραφο της Γραμ-
ματέως της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών.

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνεδρίασης της Κο-
σμητείας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση της 4-10-2016) - Απόφαση 
Κοσμητείας περί καθορισμού του γνωστικού της αντικει-
μένου, ως μέλος κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. της οικείας Σχολής

8. Την αριθμ. Δ.20160314/8-9-2016 αίτηση της ενδι-
αφερόμενης.

9. Το βιογραφικό σημείωμα και το υπόμνημα επιστη-
μονικού έργου της ανωτέρω.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Πανεπιστημίου, διαπι-
στώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Χριστίνας Κοντογου-
λίδου, μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματι-
κών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου, είναι: 
«Συστήματα Υγείας και Διοίκηση Διεργασιών Υγείας», 
όπως καθορίστηκε στην από 4-10-2016 απόφαση της 
Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής, ακαδημαϊκής 
μονάδας στην οποία υπηρετεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2016 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ. 20165655 (8)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Ιωάν-

νη Σμυρλή, μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Οικονομι-

κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του 

Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α'/11-5-2016)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 όπως 
ισχύει

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-7-2010) - Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατά-
ξεις του Ν. 4210/2013, καθώς και την κατ' εξουσιοδό-
τηση αυτού εκδοθείς υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/
ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση και την αριθμ. πρωτ. 
ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης

4. Το αριθμ. 2900 ΦΕΚ/τ.Β'/12-9-2016, όπως διορθώ-
θηκε με το αριθμ. 3007 ΦΕΚ/τ.Β'/20-9-2016, στο οποίο 
δημοσιεύθηκε η ένταξη του πρώην μόνιμου υπαλλήλου 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, στην κατηγορία Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)του άρθρου 29 
παρ. 2 του Ν. 4009/2011 της Σχολής Οικονομικών, Επι-
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

5. Το αριθμ. Δ.20160338/5-10-2016 έγγραφο της Γραμ-
ματέως της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνεδρίασης της 
Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα-
τικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση της 4-10-
2016) - Απόφαση Κοσμητείας περί καθορισμού του 
γνωστικού του αντικειμένου, ως μέλος Ε.ΔΙ.Π. της 
οικείας Σχολής

7. Την ανάληψη καθηκόντων του σε θέση κατηγορίας 
Ε.ΔΙ.Π την 21-9-2016.

8. Την αριθμ. Δ.20160316/22-9-2016 αίτηση του εν-
διαφερομένου.

9. Το βιογραφικό σημείωμα και το υπόμνημα ερευνη-
τικού και διδακτικού έργου του ανωτέρω.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Πανεπιστημίου, διαπι-
στώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Ιωάννη Σμυρλή, 
μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου, είναι: «Ποσοτι-
κές Μέθοδοι με έμφαση στην Επιχειρησιακή Έρευνα», 
όπως καθορίστηκε στην από 4-10-2016 απόφαση της 
Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής, ακαδημαϊκής 
μονάδας στην οποία υπηρετεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2016 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02035560411160008*

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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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. 

E     

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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