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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ (1)
176834/20716/18415/13212
  Επαναφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−

καίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπα−
γείς θέσεις κατ’ εφαρμογή του Ν. 4325/2015. 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 17 του 

Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/28−8−2014) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Π.δ/τος 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων κλπ» (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/27−1−2015).

5. Του Π.δ/τος 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−1−2015).

6. Την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./165284/24661/20420/10513/16−9−2013 
(ΦΕΚ 2318/τ.Β΄/17−9−2013) κοινή υπουργική απόφαση, με την 
οποία καταργήθηκαν τριάντα έξι (36) οργανικές και προ−
σωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και συγκεκριμένα μεταξύ 
άλλων την κατάργηση του συνόλου των προσωποπαγών 
(καλυμμένων και κενών) θέσεων του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας 
ΔΕ Δακτυλογράφων και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

7. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/173282/25639/ 
21198/6549/23−9−2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΓ−Χ7Ν) Διαπιστωτική Πράξη 
θέσης σε διαθεσιμότητα από 17−9−2013 της Γεωργοπούλου 
Αναστασίας του Παναγιώτη, υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Δακτυλο−
γράφων ΔΕ του ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ), λόγω κατάργησης 
της θέσης της.

8. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/173357/25654/21210/ 
6553/23−9−2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΓ−Β33) Διαπιστωτική Πράξη θέσης 
σε διαθεσιμότητα από 17−9−2013 του Κριμιτζά Νικολάου του 
Μιχαήλ, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων ΥΕ του 
ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ), λόγω κατάργησης της θέσης του.

9. Τις αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/127430/17439/ 
15360/4563/19−5−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Γ−9ΕΓ) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/
ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/127297/17411/15332/4554/19−5−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Γ−
1Τ5) αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης της διαπιστωτικής 
πράξης θέσης σε διαθεσιμότητα των ανωτέρω υπαλλήλων, 
βάσεις της υπ’ αριθμ. 5144/2−5−2014 απόφασης του Μονο−
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων).

10. Τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/οικ. 14150/13−5−2015 (ΑΔΑ: 6ΙΚ−
Ξ46ΦΘΕ−8ΧΘ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/οικ.17204/2−6−2015 (ΑΔΑ: 
ΩΥΣΒ465ΦΘΕ−ΒΩΛ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47).

12. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
προσωπικού μητρώου των κατωτέρω με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των καταρ−
γηθέντων στο σύνολό τους ειδικοτήτων Δακτυλογράφων 
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ΔΕ και Γενικών Καθηκόντων ΥΕ του ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ), 
σε διαθεσιμότητα, οι εν λόγω υπάλληλοι εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015.

13. Τις με αριθ. 4337/18−5−2015 και την από 20−5−2015 
εμπρόθεσμες αιτήσεις των Γεωργοπούλου Αναστασίας 
και Κριμιτζά Νικολάου, αντίστοιχα, περί επαναφοράς τους 
στην Υπηρεσία.

14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, διότι 
οι κατωτέρω υπάλληλοι υπηρετούν ήδη στο ΥΠΟΠΑΙΘ βάσει 
της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), διαπιστώνουμε:

Την επαναφορά των κάτωθι με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ΥΠΟΠΑΙΘ, (πρώην 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) σε συνιστώμενες 
προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, λόγω συνολικής κατάργησης της 
ειδικότητας στην οποία ανήκαν, και τίθενται στη διάθεση 
του οικείου Υπουργού με τον ίδιο βαθμό και Μισθολογικό 
κλιμάκιο που κατείχαν κατά το χρόνο θέσης τους σε διαθε−
σιμότητα, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος 
που παρέχουν υπηρεσίες βάσει της ανωτέρω απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφα−
λιστικών μέτρων) ως εξής:

Α) Της Γεωργοπούλου Αναστασίας του Παναγιώτη, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλ−
λήλου ειδικότητας Δακτυλογράφων ΔΕ, με βαθμό Δ΄ και το 
ΜΚ3, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στην υφιστάμενη 
ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ΥΠΟΠΑΙΘ, στην 
ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής.

Β) Του Κριμιτζά Νικολάου του Μιχαήλ, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου ειδικότητας 
Γενικών Καθηκόντων ΥΕ, με βαθμό Ε΄ και το ΜΚ3, σε συνι−
στώμενη προσωποπαγή θέση στην υφιστάμενη ειδικότητα 
ΥΕ Εργατών του ΥΠΟΠΑΙΘ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. 104008/Κ1 (2)

Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Άλλες διατάξεις του άρθρου 17, 18, 23 και 24 του 

Ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17−9−2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και του άρθρου 44 
παρ. 1 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με άλλες διατάξεις 
του άρθρου 11, παρ. 1, περ. 12 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄) 
«Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά−
σεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις»

2. Το Π.δ. 114/29−08−2014 (ΦΕΚ 181) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. Το Π.δ. 25/27−1−2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−1−2015) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/19−06−2015): Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Την αριθμ. 45834/Γ2 (ΦΕΚ 197/31−03−2015): Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α) Την έγκριση και υλοποίηση της παρακάτω ειδικότητας 
στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ):

Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών
περιηγήσεων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
        Αριθμ. 4444/107332 (3)
Σύσταση μίας (01) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης, με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.−ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ −

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 Συμμόρ−

φωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προα−
γωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 
στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 274/τ.Α΄/14−11−2002).

2. Τις διατάξεις του άρθρων 10 και 101 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−06−2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστα−
σία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντι−
μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/15.03.2010/
τ.Α΄), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 
((Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14−04−2014).

6. Την Πράξη 4 της 06−02−2015 του Υπουργικού Συμβου−
λίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/
06−02−2015).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 εδάφιο γγ του 
Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010).

8. Το αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Α20/800/οικ. 22370/2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Εκτέλεση αποφάσεων πολιτικών 
δικαστηρίων».

9. Την αριθ. 171/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο−
δικείου Θηβών (τμήμα εργατικών διαφορών).

10. Το αριθ. 3021/26−11−2014 πιστοποιητικό του Πρωτοδι−
κείου Θηβών, ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή 
έκτακτο) από οποιονδήποτε κατά της αριθ. 171/2005 από−
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών.

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κ.Α.Π.Η.−ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» (ΦΕΚ 1894/τ.Β΄/15−06−2012).

12. Την αριθ. 8156/14−05−2015 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Τανάγρας για την κάλυψη της δα−
πάνης μισθοδοσίας.
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13. Την αριθ. 100/2015 (αριθμ. πρωτ. 464/04−06−2015) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.ΔΔ 
«Κ.ΑΠ.Η.−ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» περί σύστασης μίας (01) προσωρινής προσω−
ποπαγούς θέσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθ. 100/2015 (αριθμ. πρωτ. 464/
04−06−2015) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. − ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», περί σύστασης μίας (01) προσωρι−
νής προσωποπαγούς θέσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1894/τ.Β΄/15−06−2012) του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.−
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑ−
ΓΡΑΣ», κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Αθλητικών δραστηριοτήτων, 
στην οποία θα καταταχθεί ο Καρλατήρας Κωνσταντίνος 
του Γεωργίου.

Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιον−
δήποτε τρόπο.

Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού ύψους 
10.000,00€, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 
Ν.Π.ΔΔ «Κ.Α.Π.Η.−ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» για το έτος 2015 και θα βαρύνει τους 
κάτωθι Κ.Α.: Στον ΚΑ 6021.01 με το ποσό των 7.600,00€ και 
στον ΚΑ 10.6052 με το ποσό των 2.400,00€.

Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη 
στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κ.Α.Π.Η.−ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» συνολικού ποσού περίπου 16.023,36€ ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λαμία, 1 Ιουλίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
F

    Αριθμ. οικ. 2548 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το 

προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι−
κής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών, για το χρονικό διάστη−
μα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31−12−2015. 

  Ο ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α΄/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώ−
ματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/1−7−2011)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» και το άρθρο 20 
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφε−
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015».

4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9−9−1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη 
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου 
χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για υπερωριακή απασχό−
ληση κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Π.Ε. Σερρών που προκύπτουν για υγειονομικό έλεγχο 
καταστημάτων που δεν λειτουργούν τις πρωινές ώρες, 
ηχομετρήσεων, παρακολούθηση του προγράμματος κα−
ταπολέμησης κουνουπιών, έλεγχος για την εφαρμογή του 
αντικαπνιστικού Νόμου, συνοδεία ανηλίκων, συνεντεύξεις 
και παρακολούθηση υιοθεσιών, θέματα παιδικής κακοποίη−
σης και οικογενειακής βίας, ψυχολογική υποστήριξη γονέων 
πέραν του ωραρίου εργασίας.

6. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον 
προϋπολογισμό του έτους 2015, σύμφωνα με το έγγραφο 
με αρ. πρωτ. 534408/6633/2−1−2015 της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού της Π.Ε. Σερρών.

7. Την υπ’ αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.520/10−2−2015 απόφαση Περιφε−
ρειάρχη K.M. «Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

8) Την υπ’ αρ. οικ. 461114(9980)/14 (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/21−11−2014) 
Διορθ. σφαλμ. στο (ΦΕΚ 3358/τ.Β΄/15−12−2014). Μεταβίβαση 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες στον 
εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

α) Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, 
κατά τις απογευματινές ώρες, για το χρονικό διάστημα 
από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31−12−2015 μέχρι 1480 
ώρες συνολικά για έντεκα (11) υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών, 
που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου.

Η ονομαστική κατανομή των 1480 ωρών για υπερωριακή 
εργασία, στους απασχολούμενους υπαλλήλους (χωρίς η 
υπερωριακή εργασία να υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά υπάλ−
ληλο μηνιαίως) καθώς και η βεβαίωση της παρασχεθεί−
σας εργασίας απ’ αυτούς, θα γίνει με άλλη απόφασή μας, 
αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύψουν.

Η σχετική δαπάνη ύψους 7.400 € για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τον Φορέα 721, ΚΑΕ 
0511.α.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 
2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 26 Ιουνίου 2015

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Γενική Διευθύντρια Δ.Δ.Υ. Π.Κ.Μ.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ
F

    Αριθμ. απόφ. 2059/2015 (5)
Διαπίστωση κατάταξης σε θέση κλάδου ΔΕ

Δημοτικής Αστυνομίας

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθ. 58 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 432512015 
(Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά−
σταση αδικιών και άλλες διατάζεις» σύμφωνα με το οποίο 
επανασυστήνονται οι θέσεις της ειδικότητας το οποίο επα−
νασυστήνονται οι θέσεις της ειδικότητας των Δημοτικών 
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Αστυνόμων, που καταργήθηκαν με την αριθμ. 4484/23−9−13 
απόφαση Δημάρχου, από τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015, 
ήτοι από 11/5/2015.

4. Την από 15/5/2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλήλου 
που κατετέθη στο Δήμο και με την οποία αιτείται την κά−
λυψη της επανασυσταθείσας θέσης που κατείχε ως Δημο−
τικός Αστυνόμος κλάδου ΔΕ, καθώς με την αριθμ. 4883/2013 
απόφαση Δημάρχου είχε εξαιρεθεί από τη διαθεσιμότητα 
και είχε αυτοδίκαια μεταταχθεί στο κλάδο ΔΕ Διοικητικού.

5. Την υπ’ αριθμ. 20247/26−5−15 βεβαίωση του Προϊσταμέ−
νου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου, με την οποία 
βεβαιώνεται, ότι ο ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑ−
ΝΟΥ, από τις 23/9/2015 σύμφωνα με το αρθ. 81 παρ. 2 του 
Ν. 4172/15 μετατάχθηκε αυτοδικαίως σε συνιστώμενη προ−
σωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού (ΦΕΚ 1192/18−10−13) 
και κατείχε: τον Γ βαθμό και το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο.

6. Την υπ’ αριθμ. 22118/4−6−15 βεβαίωση της οικονομικής 
υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας για την ύπαρξη πίστωσης 
για τη δαπάνη μισθοδοσίας

7. Τη με αρ. 1862/15 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου.
8. Την με αρ. 4741/2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων, διαπιστώνουμε:
Καταργούμε τη με αρ. 1862/15 διαπιστωτική Πράξη Δη−

μάρχου Γλυφάδας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1236/
τ.Β΄/23−6−2015 διότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι ο υπάλ−
ληλος μας βρισκόταν σε διαθεσιμότητα και κατατάσσουμε 
τον υπάλληλο του Δήμου μας ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας, με βαθμό Γ΄ και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο.

Από το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας καταργείται 
αυτοδικαίως η θέση ΔΕ Διοικητικού, στην οποία είχε γίνει 
η μετάταξή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Γλυφάδα, 30 Ιουνίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. απόφ. 218 (6)
Προσθήκη Σχολών και Τμημάτων στο Ωδείο με την επω−

νυμία ΗΧΟΓΕΝΕΣΗ. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 58 παρ. 1Ζ, του άρθρου 94 παρ. 4, εδ.28 

και του άρθρου 95 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄).

2. Του άρθρου 1 του Β.δ/τος 229/1957 «Περί κυρώσεως 
του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» 
(ΦΕΚ 229/τ.Α΄).

3. Του άρθρου 9 παρ. 1 του Β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσε−
ως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄) στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται οι διατάξεις που αφορούν την σχολή 
Ενόργανης Μουσικής−Τμήμα Κρουστών και τη σχολή Μο−
νωδίας−Τμήμα Μελοδραματικής.

4. Του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων 
εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/τ.Α΄).

5. Της απόφασης ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7−2−1994 «Καθορι−
σμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνι−
κής Εκπαίδευσης και Ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

6. Του άρθρου 10 παρ. 13Γ του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση 
θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 302/τ.Α΄).

7. Την υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟ/78036/2473/
14−10−2004 «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγα−
ση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/τ.Β΄).

8. Της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/
1216/31−3−2011 «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής 
διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιω−
τικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω των Ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης» (ΦΕΚ 693/τ.Β΄).

9. Τις υπουργικές αποφάσεις: α) ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/
31−8−1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κρουστών» 
(ΦΕΚ 500/Β) β) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/31−8−2007 «Προ−
ϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου» (ΦΕΚ 1913/τ.Β΄) 
γ) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/31−8−2007 «Προϋποθέσεις 
λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας» (ΦΕΚ 1913/τ.Β΄) 
δ) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/10−3−2009 «Προϋποθέσεις 
λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας». (ΦΕΚ 530/τ.Β΄).

10. Την υπουργική απόφαση 74564/1159/26−2−2004 (ΦΕΚ 
454/Β) με την οποία χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουρ−
γίας ωδείου στην Ευθυμία Μπίχτα.

11. Την αριθ. πρωτ: 718/21−1−2015 αίτηση της Ευθυμίας Μπί−
χτα ιδρύτριας του Ωδείου «ΗΧΟΓΕΝΕΣΗ» που βρίσκεται 
στην οδό Χρυσανθέμων 5 στα Γλυκά Νερά με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την προσθήκη στο Ωδείο με την επωνυμία 
«ΗΧΟΓΕΝΕΣΗ» που βρίσκεται επί της οδού Χρυσανθέμων 
5 στη Δημοτική Κοινότητα Γλυκών Νερών του Δήμου Παι−
ανίας των παρακάτω Σχολών και Τμημάτων:

Α. Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής−Τμήμα Βυζαντινής 
Μουσικής.

Β. Σχολή Μονωδίας−Τμήμα Μελοδραματικής.
Γ. Σχολή Ενόργανης Μουσικής−Τμήμα Κρουστών.
Δ. Σχολή Σαξοφώνου.
Ε. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.
ΣΤ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα−

πάνη σε βάρος του Δήμου Παιανίας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Παιανία, 19 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΤΑΜΟΥ

F

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

     Στην 295/05−06−2015 απόφαση του Δημάρχου Καλαμπά−
κας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1218/23.06.2015 (τεύχος Β΄) 
στην σελίδα 13705 στην Β΄ στήλη στον 27 στίχο εκ των άνω

διορθώνεται το εσφαλμένο: «..28.. »
στο ορθό: «..18.». 

  (Από το Δήμο Καλαμπάκας)  
F

(8)   
   Στην αριθμ. 3292/20.7.2014 απόφαση του Πρύτανη της 

Ανωτ. Σχ. Καλών Τεχνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2251/Β/19.08.2014 στην σελίδα 28119, στην δεύτερη στήλη, 
στον πίνακα ένταξης των υπηρετούντων μελών ΕΤΕΠ της 
ΑΣΚΤ σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις ΕΤΕΠ, στην δεύτερη 
γραμμή του πίνακα και στην πέμπτη στήλη που αφορά στην 
ημερομηνία κατάληψης της Α΄ βαθμίδας του Δημήτριου 
Βανέλλη του Αριστοτέλη, διορθώνεται

το εσφαλμένο «ΠΕ−Βαθμίδα Α΄ 01.10.2003»,
στο ορθό: «ΠΕ−Βαθμίδα Α΄ 01.10.2002»
Η ανωτέρω διόρθωση προκύπτει από το ΦΕΚ 29/

ΝΠΔΔ/12.02.2003 σύμφωνα με το οποίο διορθώνεται η ημε−
ρομηνία του ΦΕΚ 21/ΝΠΔΔ/30.01.2003 σελ. 165

από το εσφαλμένο: «01.10.2003»
στο ορθό: «01.10.2002». 

  (Από την Ανωτ. Σχ. Καλών Τεχνών)   
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