
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της αριθμ. 116/2018 απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
“Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου”, περί σύστα-
σης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου στο ν.π.δ.δ σε συμ-
μόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

2 Έγκριση της αριθμ. 117/2018 απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
“Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου”, περί σύστα-
σης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου στο ν.π.δ.δ σε συμ-
μόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

3 Τριετής απαγόρευση θήρας στην περιοχή «Αερο-
δρόμιο» της Νήσου Κω για προστασία θηραμά-
των.

4 Τροποποίηση του ωραρίου εργασίας για το προ-
σωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πολιτισμού 
και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

5 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης, που αφορά σε 
κατάργηση της απαγόρευσης στάσης και στάθ-
μευσης επί τμήματος της οδού Θράκης, σύμφωνα 
με την αριθμ. 410/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.

6 Kαθιέρωση εργασίας, που αφορά στην απασχό-
ληση, με αμοιβή, έντεκα (11) υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας, κατά τις νυχτερινές ώρες, 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 
2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   44157/15902 (1)
 Έγκριση της αριθμ. 116/2018 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επω-

νυμία “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός 

Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου”, περί 

σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ν.π.δ.δ 

σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών απο-

φάσεων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης – Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α’/2007) « Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α΄/14.11.2002) “Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δι-
καστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις”.

7) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ 
α' και β' βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης 
από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειές 
τους, νόμιμες».

9) Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016 έγ-
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρμογής 
των διατάξεων του ν. 4389/2016 “ Επείγουσες διατάξεις 
για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις” (ΦΕΚ 94/Α'/27.05.2016) – Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων 
δικαστικών αποφάσεων”.

10) Την αριθμ. 3317/2013 απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών δια-
φορών) με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των ΣΑΧΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αποστόλου και άλλων (συνολικά 42) 
και αναγνωρίζεται ότι οι ενάγοντες 1) Αντώνης Μαν-
δηλαράς, 2) Κωνσταντίνος Δημούσης, 3) Δέσποινα 
Σταυροπούλου, 4) Αικατερίνη Νταλντάνη, 5) Αικα-
τερίνη Δράκου, 6) Καλλιόπη Κοσμίδου, 7) Βασίλειος 
Κορρές, 8) Πανταζή Σταματέλου, 9) Αλέξανδρος Ζου-
μπουλίδης, 10) Δημήτριος Καρακίτσος, 11) Νικόλαος 
Σαχάς, 12) Θεοδώρα Τριανταφύλλου, συνδέονται με 
το εναγόμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασί-
λης Παπαδιονυσίου”, με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου.

11) Το αριθμ. 5188/19.04.2018 πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα πολιτικών ενδίκων μέ-
σων) από το οποίο προκύπτει ότι από 01.01.2013 μέχρι 
και 18.04.2018, κατά της αριθμ. 3317/2013 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έχει ασκηθεί Α) 
το ένδικο της έφεσης από τους αναφερόμενους ενάγο-
ντες κατά του εν λόγω ΝΠΔΔ και το ένδικο της έφεσης 
από το ΝΠΔΔ “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός 

Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου”, κατά των 
εναγόντων

12) Την αριθμ. 28/14.02.2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου”, 
περί παραίτησης από της ασκηθείσα έφεση ενδίκων μέ-
σων κατά της αριθμ. 3317/2013 απόφασης του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

13) Την αριθμ. 68/2018 απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών με την οποία θεωρήθηκε ως μη ασκη-
θείσα από 07.01.2014 (αριθμ. Εκθ. Καταθ. 443/2014) 
έφεση κατά της αριθμ. 3317/2013 οριστικής απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των 1) Αντώ-
νη Μανδηλαρά, 2) Κωνσταντίνο Δημούση, 3) Δέσποινα 
Σταυροπούλου, 4) Αικατερίνη Νταλντάνη, 5) Αικατερίνη 
Δράκου, 6) Καλλιόπη Κοσμίδου, 7) Βασίλειο Κορρέ, 8) 
Πανταζή Σταματέλου, 9) Αλέξανδρο Ζουμπουλίδη, 10) 
Δημήτριο Καρακίτσο, 11) Νικόλαο Σαχά, 12) Θεοδώρα 
Τριανταφύλλου.

14) Την αριθμ. 116/22.05.2018 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης 
Παπαδιονυσίου”, περί σύστασης πέντε (5) προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω ΝΠΔΔ σε συμ-
μόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

15) Το αριθμ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η από-
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία 
αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους 
ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρε-
ούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε 116/24.05.2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης 
Παπαδιονυσίου”, περί σύστασης πέντε (5) προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω ΝΠΔΔ σε συμ-
μόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
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Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανι-
σμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νπδδ “Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης 
Παπαδιονυσίου”. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις 
κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ “Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης 
Παπαδιονυσίου”, οικονομικού έτους 2018 σε βάρος των 
ΚΑ 10.6021.0001 και 10.6052.0001, συνολικού δε ύψους 
18.750,00 ευρώ, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 37.500,00 
Ευρώ θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋ-
πολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 44155/15901 (2)
Έγκριση της αριθμ. 117/2018 απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
“Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου”, περί σύστα-
σης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου στο ν.π.δ.δ σε συμ-
μόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης – Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α΄/14.11.2002) “Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δι-
καστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις”.

7) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ 
α' και β' βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης 
από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειές 
τους, νόμιμες».

9) Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016 έγ-
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρμογής 
των διατάξεων του ν. 4389/2016 “Επείγουσες διατάξεις 
για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις” (ΦΕΚ 94/Α'/27.05.2016) – Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων 
δικαστικών αποφάσεων”.

10) Την αριθμ. 68/2018 απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών με την οποία γίνεται δεκτή τυπικά 
και κατ΄ουσίαν η έφεση της Βασιλικής Φαλάρα και ανα-
γνωρίζεται ότι η ενάγουσα συνδέεται με το εναγόμενο 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Πολιτιστικός και Αθλητικός Ορ-
γανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου”, με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

11) Το με αριθμ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 3248/282/2018 Πι-
στοποιητικό Περί Κατάθεσης Ενδίκων Μέσων στο οποίο 
βεβειώνεται ότι δεν έχει κατατεθεί αναίρεση κατά της 
68/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 
από ΝΠΔΔ και από την κα Βασιλική Φαλάρα.

12) Το αριθμ. 237/11.04.2018 πιστοποιητικό του 
Εφετείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι από 
16.09.2013 μέχρι και 10.04.2018, κατά της αριθμ. 68/2018 
απόφασης του Εφετείου Αθηνών έχει ασκηθεί το ένδικο 
της αναίρεσης (ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 3248/282/2018) από τον 
Πετρόπουλο Νικόλαο και άλλων (συνολικά 29) εναγό-
ντων κατά του “Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού 
Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου”, και ότι δεν 
έχει κατατεθεί αναίρεση κατά της 68/2018 απόφασης του 
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών από ΝΠΔΔ “Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης 
Παπαδιονυσίου” και από την Βασιλική Φαλάρα.

13) Την αριθμ. 500/24.04.2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσί-
ου”, με την οποία το ΝΠΔΔ συμμορφώνεται με την αριθμ. 
3317/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών και αποδέχεται την Φαλάρα Βασιλική ως υπάλ-
ληλο του “Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δή-
μου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου”, με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασία αορίστου χρόνου.

14) Την 55/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του ΝΠΔΔ “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου”, περί μη 
άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της 
68/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
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15) Την αριθμ. 117/22.05.2018 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης 
Παπαδιονυσίου”, περί σύστασης μίας (1) προσωρινής 
προσωποπαγής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω ΝΠΔΔ σε συμμόρ-
φωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

16) Το αριθμ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η από-
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία 
αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους 
ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 

τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρε-
ούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 117/22.05.2018 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Πο-
λιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσί-
ου-Βασίλης Παπαδιονυσίου”, περί σύστασης μίας (1) 
προσωρινής προσωποπαγής θέσης με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω ΝΠΔΔ 
σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, 
ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

Φαλάρα Βασιλική Δημήτριος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νπδδ “Πολιτιστικός και 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπα-
διονυσίου”. Η εν λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ “Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης 
Παπαδιονυσίου”, οικονομικού έτους 2018 σε βάρος των 
ΚΑ 10.6021.0001 και 10.6052.0001, συνολικού δε ύψους 
3.900,00 ευρώ, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 7.800,00 Ευρώ 
θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογι-
σμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 

Ι

Αριθμ. 41927 (3)
    Τριετής απαγόρευση θήρας στην περιοχή «Αε-

ροδρόμιο» της Νήσου Κω για προστασία θηρα-

μάτων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ/τος 

86/1969 «περί δασικού κώδικα», όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστά-
σεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του ν.δ/τος 
86/1969 "περί Δασικού Κώδικος"».

2. Τις διατάξεις της 414985/29.11.1985 (Β’  757) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγρι-
ας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 366599/16.12.1996 (Β΄ 1188), 294283/23.12.1997 

(Β΄68/1998), 87578/703/6.3.2007 (Β΄ 581) κοινές αποφά-
σεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι-
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικο-
ποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
Η.Π. 8353/276/Ε103/23.2.2012 (Β΄ 415) κοινή υπουργική 
απόφαση.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 94/1993 (Α΄ 40) «περί καθο-
ρισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουρ-
γό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού 
επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.

5. Το ν. 2240/16.9.1994 (Α΄ 153) «Συμπλήρωση διατά-
ξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες δια-
τάξεις.

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

7. Το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).

8. Την 14192/15.5.2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών για 
διορισμό Συντονιστή (250/ΥΟΔΔ/26.5.2017).

9. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
10. Το αριθμ. 33/16.7.2018 έγγραφο του Κυνηγετικού 

Συλλόγου Κω με θέμα το αίτημα για έκδοση απόφασης 
απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Αεροδρομίου Κω, 
μετά από ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συ-
νέλευσης του Συλλόγου.

11. Την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθη-
κών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας της περιοχής 
λόγω της ένταξής της σε διαχειριστικό σχέδιο.

12. Την από 13.7.2018 εισήγηση της Τσαμπίκας Κιόττου 
Δασοπόνου του Γραφείου θήρας για την απαγόρευση 
θήρας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2018-
2019, 2019-2020, 2020-2021 σε έκταση συνολικού εμ-
βαδού 768 στρ. που ορίζεται ως εξής:
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Ξεκινά από τη διασταύρωση Πεταλιά του επαρχιακού 
δρόμου Κω-Κεφάλου (πρώην στρατόπεδο ΓΠΕΠ). (ση-
μείο Α1) Στην συνέχεια ακολουθεί το χωματόδρομο που 
κατευθύνεται νότια έως την διασταύρωση του δρόμου 
Αγ. Μαρίνα – Καρδάμαινα (σημείο Α2) Ακολουθεί τον 
δρόμο αυτό νότια –νοτιοανατολικά έως την διασταύρω-
ση Νεμάζος – Αντιμάχεια (σημείο Α3) και στην συνέχεια 
το χωματόδρομο με βόρεια κατεύθυνση προς αεροδρό-
μιο μέχρι την αφετηρία. Ο Κ.Σ. Κω, παρακαλείται για την 
άμεση τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 17 Ιουλίου 2018

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

Ι

Αριθμ. 36189 (4)
    Τροποποίηση του ωραρίου εργασίας για το προ-

σωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πολιτισμού 

και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΤΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 β) 

του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως 
της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 και γ) των άρθρων 
6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, ορ-
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», καθώς 
και εκείνες του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επείγου-
σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
(ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014), δ) την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β΄/27.6.2006) απόφαση 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙ-
ΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1659 Β΄/ 
26-7-2011), ε) της αριθμ. 48558/03.08.2009 Ειδικής Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων 
και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυ-
τών (Φ.Ε.Κ. 1632/Β΄/06.08.2009), στ) του άρθρου 280 του 
ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/
τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας- Θράκης», η) των άρθρων 28 και 
28Α του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» και θ) την αριθμ. 14138/1505-2017 
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 
250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό 
του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης.

2. Την αριθμ. 1504/14.11.2016 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την 
καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για το 
προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πολιτισμού 
και Τουρισμού του Δήμου (ΦΕΚ 4248/Β’/29.12.2016).

3. Την αριθμ. 733/04.06.2018 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναφορικά 
με την καθιέρωση – τροποποίηση διαφορετικού ωρα-
ρίου λειτουργίας για το προσωπικό που υπηρετεί στη 
Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου, όπως 
ειδικότερα αναγράφεται σε αυτή.

4. Το γεγονός ότι προκαλείται πρόσθετη δαπάνη από 
την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης στον προϋπο-
λογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018, ύψους 
11.900,00 ευρώ στους Κ.Α. 6012.01.01 και 6022.01.01 
του προϋπολογισμού του φορέα, και κατ΄ εκτίμηση δα-
πάνη ύψους 23.800,00 ευρώ για τα επόμενα οικονομικά 
έτη, σύμφωνα με το πρόγραμμα της υπηρεσίας και τις 
προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες, όπως ειδικότερα 
αναγράφεται στην αριθμ. 1928/04.07.2018 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ωραρίου λειτουρ-
γίας, σε βάρδιες, για το προσωπικό που υπηρετεί στη 
Διεύθυνση Πολιτισμού – Τουρισμού του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, ως εξής:

Εγκρίνεται η λειτουργία των Τμημάτων: α) Διοργάνω-
σης Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ, β) Τουρισμού και γ) των 
Μουσικών Σχημάτων του Τμήματος Δημοτικών Μουσι-
κών Σχημάτων, επί 24ώρου βάσης, για όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, συ-
ναυλιών, συνεδρίων κ.λπ., λόγω της ιδιαιτερότητας του 
αντικειμένου και του σκοπού λειτουργίας τους, όπως 
παραστάσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες, παραχωρήσεις δη-
μοτικών χώρων πολιτισμού, συνέδρια, ημερίδες, κ.λπ., 
που πραγματοποιούνται απογευματινές συνήθως ώρες 
και ενίοτε νυχτερινές, καθώς και τα Σαββατοκύριακα.

Το προσωπικό του Τμήματος Διοικητικής Υποστήρι-
ξης και του Τμήματος Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων, 
εκτός των Μουσικών Σχημάτων (Φιλαρμονική και Συμ-
φωνική Ορχήστρα), θα εργάζεται εντός του ωραρίου της 
υποχρεωτικής πενθήμερης εργασίας.

Το ωράριο εργασίας των μουσικών των δύο Δημοτι-
κών Σχημάτων (Φιλαρμονική και Συμφωνική Ορχήστρα) 
διαμορφώνεται ως εξής: υπό καθεστώς πλήρους απα-
σχόλησης σύμφωνα με την από 14.7.2015 Σύμβαση Συλ-
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λογικής Εργασίας: «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας 
των μουσικών που εργάζονται στους Ο.Τ.Α.», ως εξής: α) 
3ώρη ομαδική εργασία (πρόβες), β) 3ώρη ατομική μελέ-
τη του ρεπερτορίου κάθε πρόβας, και γ) συγκεκριμένες 
(βάσει προγράμματος) υπηρεσίες ή έκτακτες υπηρεσίες 
χρονικής διάρκειας ανάλογης κάθε φορά του εκτελέσι-
μου μουσικού έργου.

Από την απόφαση προκαλείται πρόσθετη δαπάνη ύψος 
11.900,00 ευρώ στους Κ.Α. 6012.01.01 και 6022.01.01 του 
προϋπολογισμού του φορέα, για το τρέχον έτος 2018 
και κατ΄ εκτίμηση δαπάνη ύψους 23.800,00 ευρώ για τα 
επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 148885 (5)
    Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης, που αφο-

ρά σε κατάργηση της απαγόρευσης στάσης και 

στάθμευσης επί τμήματος της οδού Θράκης, 

σύμφωνα με την αριθμ. 410/2018 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (ΦΕΚ 232Α΄/27.12.2010).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/
26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών και το με αριθμ. 118604/29.05.2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανάληψης υπηρε-
σίας του Συντονιστή.

6. Τη με αριθμ. 130479/2017 (ΦΕΚ 2113/Β΄/2017) από-
φαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι με θέμα «Με-
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής......».

7. Το αριθμ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8. Το ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63Α΄/22.03.2012) «Παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπο-
ρικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
52Α που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
στους χερσαίους χώρους λιμένων».

9. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102Α΄/29.04.2013) «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

10. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄/23.03.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

11. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α΄/02.03.2007) «Τροποποι-
ήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

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

13. Την αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ 
και Ι με την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για 
την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

14. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302Β΄/
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί 
«Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμ-
βάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε: i) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές 
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας».

15. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α΄/17.12.2014) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμίσεων 
θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνο-
λικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

16. Το αριθμ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

17. Το αριθμ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ 
του Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη 
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών ή 
Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

18. Το αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Α-
ΟΡ1Φ-10Θ) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕκαιΙ, 
όπως συμπληρώθηκε με το 3487/130690/02.10.2014 
έγγραφο επίσης του Γ.Γ. της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι.

19. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ./220/15.01.2015 Εγκύκλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ).

20. Το αριθμ. 221252/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ1Φ - 
034) έγγραφο διευκρινήσεων - οδηγιών του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι.

21. Την αριθμ. 410/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτικά της 
9ης/16-5-2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά στην 
κατάργηση της ισχύουσας απαγόρευσης στάσης και 
στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Θράκης, στο τμήμα 
της μεταξύ των οδών Ναυμαχίας Ελλης και Αγ. Σοφίας.
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22. Τη με αριθμ. Π13725/27-4-2018 θετική εισήγηση 
και την τεχνική έκθεση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχε-
διασμού του Δήμου Πατρέων, για την κατάργηση της 
ισχύουσας απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί 
της οδού Θράκης μεταξύ των οδών Ναυμαχίας Ελλης 
και Αγ. Σοφίας,

23. Την αριθμ. 57/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτι-
κά της 7ης/14.5.2018 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. με θετική 
εισήγηση για κατάργηση της ισχύουσας απαγόρευσης 
στάσης και στάθμευσης επί της οδού Θράκης μεταξύ 
των οδών Ναυμαχίας Ελλης και Αγ. Σοφίας.

24. Το με αριθμ. 105002/8-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοίκησης της ΑΔΠΔΕ και Ι με τον έλεγχο νομιμότητας.

25. Το από 17-5-2018 αποδεικτικό δημοσίευσης της 
410/2018 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Πατρέων.

26. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, με το συ-
νοδευτικό σχέδιο.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά 
στην κατάργηση της απαγόρευσης στάσης και στάθμευ-
σης επί της οδού Θράκης μεταξύ των οδών Ναυμαχίας 
Ελλης και Αγ. Σοφίας.

Η εν λόγω έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης η 
οποία αναφέρεται στην αριθμ. 410/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, γίνεται με 
τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 410/2018 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα 
με τα οποία εγκρίνεται η κατάργηση της ισχύουσας απα-
γόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Θράκης 
μεταξύ των οδών Ναυμαχίας Ελλης και Αγ. Σοφίας.

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την κατάργηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

3. Να εφαρμόζεται ο Κ.Ο.Κ.
4. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 

έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και με 
την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανά-
κληση της.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητας τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 17 Ιουλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Χωρ/κής
και Περ/κής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Αριθμ. οικ.3150 (6)
   Kαθιέρωση εργασίας, που αφορά στην απασχό-

ληση, με αμοιβή, έντεκα (11) υπαλλήλων της Δι-

εύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ-

ριμνας Π.Ε. Πιερίας, κατά τις νυχτερινές ώρες, 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 

2018.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

2. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010).

3. Τη με αριθ: 81320+77909/01-12-2016 απόφαση Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας» (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016).

4. Την αριθμ. 9752/2014 απόφαση Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτε-
λεσμάτων αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών 
εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014 και 
ανακήρυξης επιτυχόντων εκλογικών συνδυασμών.

5. Τη με αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1827/08-06-2016 απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισμός Αντιπε-
ριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους 
τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας” (ΦΕΚ 321/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./21-06-2016).

6. Τη με αριθμ. ΓΔΔΥΚΜ 8906/47/12-01-2017 απόφαση 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ: «Τοποθέ-
τηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες που υπάγονται 
στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

7. Τη με αριθμ. ΓΠΚΜ/οικ.106/12-01-2017 απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Προ-
ϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση 
ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας».

8. Τη με αριθμ. οικ.30168(389)/27-01-2017 απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί-
ας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότη-
σης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πρά-
ξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 
229/Β΄/01-02-2017).

9. Τη με αριθμ. οικ.30110(385)/27-01-2017 απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και 
στον εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξου-
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σιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύν-
σεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμη-
μάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/Β΄/
10-02-2017).

10. Τη με αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 642/20-02-2017 απόφα-
ση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Παράταση 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύ-
νης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2017).

11. Τη με αριθμ. οικ.516661 (3003)/06-12-2017 από-
φαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας: «Παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ, στον Προϊστάμενο 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΕ Πιερίας και τους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής» 
(ΦΕΚ 4436/Β΄/15-12-2017).

12. Τις αναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/
Α΄/16-12-2015).

13. Τη με αριθμ. 38819/29-05-2015 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας 
σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες των υπαλλήλων ορισμένων υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1084/Β΄/
09-06-2015).

14. Τη με αριθμ. 64547/07-09-2015 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας 
σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες των υπαλλήλων ορισμένων υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2046/Β΄/
18-09-2015).

15. Το με αριθμ. ΓΔΔΥΚΜ 115552/133/12-03-2018 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ: «Έγκριση αιτημάτων υπε-
ρωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ 
για το έτος 2018».

16. Το με αριθμ. 1206/28-03-2018 έγγραφο: «Εγγρα-
φή πίστωσης στον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας για υπερωριακή απασχόληση έντεκα 
(11) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας, έτους 2018.

17. Τη με αριθμ.  253313(1658)/24-05-2018 απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας δέσμευσης πίστωσης για 
τη δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση (απογευματινή 
εργασία) των υπαλλήλων της Υπηρεσίας για το υπόλοιπο 
του έτους 2018. (ΑΔΑ: ΩΗΧΔ7ΛΛ-2Ι9), αποφασίζουμε:

Την ανάγκη για απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες, 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2018, των 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινω-
νικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας, κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οι-
κονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και καθιερώ-
νουμε αυτήν με αμοιβή, για την αντιμετώπιση έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών λόγω του διευρυμένου ωραρίου 
φαρμακοποιών, του ελέγχου της ημερήσιας φροντίδας 
ηλικιωμένων, της διενέργειας ιδιωτικών υιοθεσιών και 
ψυχολογικής υποστήριξης θετών γονέων, αναδόχων, 
παιδιών και εφήβων και λόγω υγειονομικών ελέγχων 
σε καταστήματα μαζικής εστίασης, λαϊκών αγορών, 
εμποροπανηγύρεων, εφαρμογής αντικαπνιστικού νό-
μου, παρακολούθησης προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών, εισαγγελικών εντολών συνοδείας ανηλίκων 
σε ιδρύματα, παρουσίας σε ανακρίσεις ανηλίκων στα 
αστυνομικά τμήματα, καθώς και των εισροών προσφύ-
γων στα όρια του νομού μας και της επικείμενης προ-
σφυγικής κρίσης.

Εγκρίνουμε την απασχόληση, σε 24ωρη βάση, των 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας, κατά τις νυκτερινές ώρες, 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, με αμοιβή, για το οι-
κονομικό έτος 2018 και για το χρονικό διάστημα από τη 
δημοσίευση της παρούσας έως 31-12-2018.

Ορίζουμε ότι:
• Ο αριθμός των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσι-

ας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας που θα 
απασχοληθεί είναι έντεκα (11) υπάλληλοι.

• Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυκτε-
ρινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, είναι κατ΄ 
ανώτερο όριο δεκαέξι (16) ώρες, δηλαδή έως 8 ώρες 
για νυχτερινά και έως 8 ώρες για αργίες και Σαββατο-
κύριακα, το μήνα.

• Ακολούθως θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συ-
νεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
ο κλάδος και το ΜΚ στο οποίο βρίσκονται κατά την προ-
σφορά υπερωριακής απασχόλησης, το χρονικό διάστη-
μα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε ένα κάθε μήνα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα-
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Από την απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €), που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
04.721.0512.01-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές ώρες-54006007, του οικονομικού 
έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κατερίνη, 17 Ιουλίου 2018

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας

  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035882308180008*
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