
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Αλεξανδρείας.

2 Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης του 
Ν.Π.Ι.Δ. «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδι-
κών Δημοτικών Σχολείων και Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες Νομού Τρικάλων», ως φορέα παροχής 
υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντί-
δας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

3 Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των 
Κλιμακίων - Ομάδων -Υποομάδων Εργασίας για 
την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συντα-
ξιοδότησης και απονομής εφάπαξ παροχής του 
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών.

4 Αναγνώριση της Μονάδας Καταδυτικής και Υπερ-
βαρικής Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αϋ-
ηνών (ΝΝΑ) ως κατάλληλης για την εκπαίδευση 
ιατρών στην ειδικότητα της Υπερβαρικής Ιατρι-
κής.

5 Καθορισμός υπερωριακής εργασίας νυχτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων για το προσωπικό της 
Υπηρεσίας Ασύλου για το δεύτερο (β’) εξάμηνο 
του έτους 2018.

6 Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων 
στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Γουμένισ-
σας.

7 Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων 
στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

8 Ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, 
Ημερήσιας Νοσηλείας, της εταιρείας με την επω-
νυμία «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε, ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και δ.τ. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Ζ1/202211 (1)
  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Αλεξανδρείας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α’/56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α’/156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/Α’) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α’), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α’).

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59/Α’) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων».

9. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23-9-15) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.

11. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) «Ανασύσταση των 
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Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού ... και Τουρι-
σμού».

12. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

13. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

14. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’) «Ανασύσταση και 
μετονομασία .... Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

15. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β’) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

17. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133/Β’) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμέ-
νων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις με 
αρ.  2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307/Β’) και με αρ. 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502/Β’) κοινή υπουργική 
απόφαση. 

18. Τη με αρ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168/Β’) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης». 

19. Τη με αρ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα όρια 
ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων». 

20. Τη με αρ. 468/2017 απόφαση της 23ης/2017 συνε-
δρίασης (ΑΔΑ:ΩΦΑΑΩΨΠ-572) του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αλεξανδρείας.

21. Την 682/9-1-2018 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητι-
κών Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρείας 
για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης το 2018 και 
για μία πενταετία.

22. Τη με αρ. πρωτ. 671/09-01-2018 (Α/Α 67 και 
ΑΔΑ:6ΒΧΑΩΨΠ-0Θ5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του Δήμου Αλεξανδρείας. 

23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου λε-
ξανδρείας ύψους (186,19Ε x 7 θέσεις x 1 μήνα) 1.303,33 
ΕΥΡΩ για το έτος 2018 και (186,19Ε x 7 θέσεις x 12 μήνες) 
15.639,96 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα 
πέντε οικονομικά έτη στους ΚΑΕ 70.6041 και 70.6054. 01.

24.Τη με αρ. πρωτ. ΓΔΟΤΑΑΠ/26/2018 εισήγηση της 
ΓΔΟΑΤΑΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με 
το άρθρο 24 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’/143) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε επτά (7) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων στο δήμο Αλεξανδρείας για το 
έτος 2018 και για μία πενταετία. Η πρακτική άσκηση των 
φοιτητών Τ.Ε.Ι. για τον ανωτέρω φορέα πραγματοποιείται 
για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1/12/2018.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του Δήμου Αλεξανδρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Δ14 οικ.61212/1382 (2)
    Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης του 

Ν.Π.Ι.Δ. «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδι-

κών Δημοτικών Σχολείων και Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες Νομού Τρικάλων», ως φορέα παροχής 

υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φρο-

ντίδας 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/Α’).

β) Του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης 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/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/Α’) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) Των παρ. 1 και 2 εδ. δ’ του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30/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/Α’) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α’) «Με-
τονομασία του Υπουργείου.
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η) Του αρ. 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α’) Εργασίας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α’) «Οργανισμός Υπ. Ερ-
γασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

3. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α) «Διορισμός Αντιπροέ-
δρων ....Υφυπουργών».

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

5. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/Β’) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

6. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ. 
Γ.Π. :Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/Β’).

7. Την με αρ. πρωτ. 3185/29-08-2018 εισήγηση σκοπι-
μότητας του Περιφερειάρχη.

8. Την αρνητική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με 
την Ειδική πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικών 
Δημοτικών Σχολείων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
Νομού Τρικάλων», ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοι-
νωνικής φροντίδας με το υπ’ αρ. πρωτ. 9524/05.11.2018 
έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α.

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

Τη Μη Πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες Νομού Τρικάλων», με διακριτικό τίτ-
λο «ΕΛΠΙΔΑ», με έδρα στα Τρίκαλα, ως φορέα παροχής 
υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα διότι:

Ο φορέας δε διαθέτει αντίστοιχες δομές προκειμένου 
να πιστοποιηθεί στη Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φρο-
ντίδα.

Ο ως άνω φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση 
εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερο-
μηνία κοινοποίησης της παρούσης και εκ νέου αίτηση 
πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών από την 
έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης επί της 
ενστάσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Aριθμ. Φ.ΕΤΕΑΕΠ/46565/1471 (3)
    Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των 

Κλιμακίων - Ομάδων -Υποομάδων Εργασίας για 

την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συντα-

ξιοδότησης και απονομής εφάπαξ παροχής του 

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφά-

παξ Παροχών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 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’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 74-85 του ν. 4387/2016 
«Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις 
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέ-
τρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ 
220/Α’).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης»(ΦΕΚ 168/Α’), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’).

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’).

8. Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’).

9. Την υπ' αριθμ. 49480/Δ1/17035/3-10-2018 Υπουργι-
κή απόφαση «Σύσταση κλιμακίων-ομάδων, υποομάδων 
εργασίας στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)» (ΦΕΚ 4488/Β’), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

10. Τις με αριθμό 1297/82/29-8-2018 και 1466/86/
26-9-2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΤΕΑΕΠ.

11. Την αρ. πρωτ. οικ. 51606/4367/5-10-2018 Εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών και τις αριθμ. 207567/19-12-2017 
(ΑΔΑ: ΨΠΝΔ46587Η-ΕΛΦ) και 5846/11-1-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΜΕ546587Η-ΚΣΔ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 250.000,00 € πε-
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ρίπου για το έτος 2018 και 250.000,00 για το έτος 2019, 
που βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0264 «Αποζημίωση 
για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές» του προϋπο-
λογισμού του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

13. Το γεγονός ότι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης 
και εφάπαξ βοηθήματος συνδέονται άρρηκτα με τις 
θεμελιώδεις αρχές του συστήματος κοινωνικής ασφά-
λισης της χώρας και αποτελούν επομένως θεσμούς απα-
ραίτητους για το κοινωνικό σύνολο και τη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής. Ως εκ τούτου η βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών απονομής αποτελεί έναν από 
τους πρωταρχικούς στρατηγικούς στόχους του Ταμείου.

14. Την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας, με την 
εξασφάλιση εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας και του χρόνου που καλύπτεται από υπερω-
ριακή απασχόληση.

15. Τη σημασία όλων των ανωτέρω για αποτελεσμα-
τικότερη Δημόσια Διοίκηση και καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πολίτη, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση για κάθε μέλος των 
Κλιμακίων- Ομάδων -Υποομάδων Εργασίας για την εκ-
καθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης 
και απονομής εφάπαξ παροχής του ΕΤΕΑΕΠ στο ποσό 
των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ μηνιαίως υπό την 
προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων όπως αυτοί κα-
θορίζονται στην αριθμ. 49480/Δ1/17035/3-10-2018 (ΦΕΚ 
4488/Β’) απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Η αποζημίωση των Κλιμακίων - Ομάδων - Υποο-
μάδων εργασίας θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 3 της παρούσας απόφασης, εφόσον 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι (εκκαθάρισης των εκκρεμών 
αιτήσεων συνταξιοδότησης και απονομής εφάπαξ πα-
ροχής) όπως καθορίζονται για το σύνολο των Διευθύν-
σεων του ΕΤΕΑΕΠ στην αρ. 49480/Δ1/17035/3-10-2018 
(ΦΕΚ 4488/Β’) απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά. Στην 
περίπτωση που οι υλοποιηθείσες εργασίες εκκαθάρισης 
ανά Διεύθυνση υπολείπονται των τεθέντων στόχων, οι 
προβλεπόμενες στην παρ.3 αποζημιώσεις μειώνονται 
αναλόγως, αντίστοιχα με το ποσοστό απόκλισης από 
το στόχο απονομής οριστικών αποφάσεων της οικείας 
Διεύθυνσης ενώ για απόκλιση άνω του 20% από τον τε-
θέντα στόχο, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

3. Εφόσον έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες στόχοι ανά 
Διεύθυνση του ΕΤΕΑΕΠ, η αποζημίωση των μελών των 
σχετικών Κλιμακίων-Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας, 
διενεργείται ως ακολούθως:

α. Η δικαιούμενη αποζημίωση για κάθε μέλος είναι 
ανάλογη του κατά περίπτωση παραγόμενου έργου, με 
μέγιστο ποσό 250,00 ευρώ μηνιαίως για τον κάθε συμ-
μετέχοντα, εφόσον η απόδοση της ομάδας/υποομάδας 
είναι η μέγιστη δυνατή.

β. Για την απόδοση που κυμαίνεται μεταξύ του ελάχι-
στου και του μέγιστου απαιτούμενου ορίου, η δικαιού-
μενη αποζημίωση καθορίζεται σε ποσοστιαία αναλογία 
αντίστοιχα με το ποσοστό επίτευξης του στόχου.

γ. Στην περίπτωση που η απόδοση της κάθε ομάδας/
υποομάδας υπολείπεται της ελάχιστης απαιτούμενης 
ανά αντικείμενο εργασιών, δεν υπάρχει δικαίωμα απο-
ζημίωσης.

δ. Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης μηνιαίας 
απαιτητής απόδοσης, η ανωτέρω αμοιβή προσαυξάνεται 
με ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού της υπέρβασης. 
Η μέγιστη δυνατή αποζημίωση για κάθε συμμετέχο-
ντα δεν μπορεί να υπερβεί για το σύνολο του έργου, 
τα όρια που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 21 
του ν. 4354/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016.

4. Τα Κλιμάκια - Ομάδες- Υποομάδες Εργασίας θα απα-
σχολούνται εκτός του πρωινού ωραρίου εργασίας και 
εκτός χρόνου υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αναπληρωτής Υπουργός
Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 90556 (4)
    Αναγνώριση της Μονάδας Καταδυτικής και Υπερ-

βαρικής Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αϋ-

ηνών (ΝΝΑ) ως κατάλληλης για την εκπαίδευση 

ιατρών στην ειδικότητα της Υπερβαρικής Ιατρι-

κής.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρι-

κού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α’).
β. Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α’).

γ. Του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258/Α’).

δ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’),όπως ισχύει.

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148//Α’) όπως ισχύει.

2. Την αρ. Γ4β/Γ.Π./οικ.20300/16-3-2016 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός εξειδίκευσης στην Υπερβαρική 
Ιατρική» (ΦΕΚ 794/Β’), όπως ισχύει.

3. Την αριθ. Υ80/31-10-2017 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β’).

4. Την αριθμ. 20 απόφαση της 271ης Ολομ/5-10-2018 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.).

5. Τα από 4-9-1017, 23-11-2017 και 20-6-2018 έγγραφα 
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού με τα συν/να σε αυτά 
έγγραφα της Μονάδας Καταδυτικής και Υπερβαρικής 
Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ).
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) σχετική με την οποία εγκρί-
νεται η καταλληλότητα της Μονάδας Καταδυτικής και 
Υπερβαρικής Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθη-
νών ως εκπαιδευτικού κέντρου πλήρους εξειδίκευσης 
[δύο (2) έτη] στην Υπερβαρική Ιατρική.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 23296 (5)
    Καθορισμός υπερωριακής εργασίας νυχτερινής, 

Κυριακών και εξαιρέσιμων για το προσωπικό της 

Υπηρεσίας Ασύλου για το δεύτερο (β’) εξάμηνο 

του έτους 2018.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορι-

σμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρα-
τικών δαπανών και άλλες διατάξεις»(Α’/38).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/8/
22-4-2005).

γ. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’/176) «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσί-
ου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και 
των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α’/314) 
και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

δ. Της παρ. 5 του αρθρ. 2 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α’/51) 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/εε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη 
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’/208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής......).

στ. Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 149/Α’/10-10-2017).

ζ. Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/37).

η. Τη με αριθμ. 8061/18-4-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 220) «Διορι-
σμός Διευθυντή Υπηρεσίας Ασύλου».

θ. Την περ. 22 του αρθρ. 1 της υπ’ αριθμ. 2939/30.01.2018 
(ΦΕΚ 269/τ.Β’/2018) απόφαση του Υπουργού Μετανα-
στευτικής Πολιτικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στη/στο Διευθύντρια/ντή της Υπηρεσίας Ασύλου και 
στους Προϊστάμενους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους 
Υπηρεσίας Ασύλου.

2. Το γεγονός ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες λόγω των ιδιαίτερα 
αυξημένων μεταναστευτικών ροών και τα αυξημένα 
αιτήματα διεθνούς προστασίας καθώς και για την υλο-
ποίηση της από 18/03/2016 συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και 
Τουρκίας και των αριθμ. 2015/1523 της 14ης Σεπτεμ-
βρίου 2015 αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
απαιτείται από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων να εργάζεται 
υπό εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες πέραν του ωρα-
ρίου της ημερήσιας απασχόλησης , ώστε να ανταπεξέρ-
χεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο έργο της εφαρ-
μογής της νομοθεσίας περί ασύλου και λοιπών μορφών 
διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών 
καθώς και την εν γένει συμβολή του προσωπικού της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των περιφερειακών 
της Γραφείων στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της 
εθνικής πολιτικής ασύλου.

3. Τη με αρ. πρωτ. 22222/9-11-2018 (ΑΔΑ: 65ΥΟ-
465ΧΘΕ-Π5Χ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την 
ανάγκη κάλυψης δαπάνης υπερωριακής νυχτερινής, Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία για τους υπαλ-
λήλους της Υπηρεσίας Ασύλου για το χρονικό διάστημα 
μέχρι 31-12-2018.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ποσού ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ 
(83.000,00 €), περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγ-
γεγραμμένες πιστώσεις του Ε.Φ. 49-130 ΚΑΕ 0512 του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής οικονομικού 
έτους 2018, αποφασίζει:

Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες για 250 τακτικούς (μόνιμους και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) και με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου για το δεύτερο (β') 
εξάμηνο του έτους 2018 και όχι πέραν των εξήντα τεσσά-
ρων ωρών συνολικά ο καθένας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι 
δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών, μόνο στην περίπτωση που δεν 
είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από 
οποιαδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

Ο Διευθυντής 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
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Αριθμ. Πρωτ. 14034 
              Δ.Α.Δ. 45 (6)
    Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων 

στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Γουμέ-

νισσας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3, εδάφ. στ’, και 

παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, όπως αυτές συμπληρώθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 177/1975, «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του ν.δ. 86/1969, (Περί Δασικού Κώδικος)».

2) Την αριθμού 137813/434/23-1-1981 διαταγή του Υπ. 
Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου σε περίπτωση 
χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως».

3) Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β’/18-12-1985) των 
υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή 
Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε με τις 366599/
16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β’/31-12-1990), 294283/
23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β’/4-2-1998) και την παρ. 2 του 
αρθ.  2 της αριθμ. 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β’/
23-4-2007), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Γεωργίας.

4) Την αριθμού 35748/30-5-2017 (Φ.Ε.Κ. 1971/Β’/
7-6-2017) απόφαση Σ.Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.Θ. και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.Θ.».

5) Την αριθμού 143542/2086/31-7-2018 (ΦΕΚ 3416/
Β’/10-8-2018), απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την 
κυνηγετική περίοδο 2018-2019».

6) Την αριθμού 29/8960/13-8-2018 Ρυθμιστική Διάτα-
ξη Θήρας του Δασαρχείου Γουμένισσας για την κυνηγε-
τική περίοδο 2018-2019.

7) Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων λόγω εξα-
σθένησής τους και περιορισμένης δυνατότητας άμυνας 
τους σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας όλων των ειδών της 
άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή 
ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Γουμένισσας, 
σε περίπτωση που επικρατούν έστω και μία από τις πα-
ρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες:

α) χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης
β) πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους
γ) ολικός παγετός
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 

Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους 
ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στους Κυνηγετικούς Συλ-
λόγου «Πάικο» και «Μ. Αλέξανδρος» καθώς και σε κάθε 
φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής της απαγορευτικής διάταξης θα 
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρούσα 
και τις διατάξεις του άρθρο 287 παρ. 18 του ν.δ. 86/1969, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.δ. 996/1971 
και 177/1975 και της 414985/29-11-1985 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος κυνηγε-
τικής περιόδου 2018 - 2019.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Γουμένισσα, 26 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 193412 (7)
    Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων 

στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, ορ-

γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, κ.λπ.».
β. Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21) «Μέτρα για 

την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες δι-
ατάξεις».

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

δ. Του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’/1998) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λπ.».

ε. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

στ. Του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α’/2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μα-
κεδονίας».

ζ. Του άρθρου 258 παρ. 3 εδάφιο στ' του ν.δ. 86/1969 
(ΦΕΚ 7/Α’/1969) «Περί Δασικού Κωδικός», όπως αντικα-
ταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α’/1975) «περί αντι-
καταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
ν.δ. 86/1969 κ.λπ.».

2. Την αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β’/1985) 
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
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τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β’/1996), 
294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β’/1998), 87578/703/
06-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β’/2007) κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της 
Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β’/2010) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 
(ΦΕΚ 415/Β’/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Την αρ. 13912/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ/Υ.Ο.Δ.Δ./
26-5-2017) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με θέμα 
«Διορισμός του Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου 
ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
- Δυτικής Μακεδονίας».

4. Την αριθμ 75532/02-06-2017 (Α.Δ.Α:6ΕΥΧΟΡ1Γ-Λ10) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με την οποία ορίστηκε 
ως Αναπληρωτής του Συντονιστή ο Αναπληρωτής Προϊ-
στάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων ο Παπαευθυμίου Νικόλαος του Γρηγορίου.

5. Την αριθ. οικ. 82395/1-6-2018 (ΦΕΚ 2352/Β’/
20-06-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Η.Δ.Μ. «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους 
Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Γενικής Διεύθυνσης Δα-
σών και Αγροτικών Υποθέσεων».

6. Την υπουργική απόφαση 143542/2086/31.07.2018 
(ΦΕΚ 3416/Β’/2018) του Αναπληρωτή Υπουργού Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018 
- 2019».

7. Το γεγονός ότι κάθε χειμώνα, στην περιοχή δικαι-
οδοσίας της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, επικρατούν 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων με-
γάλης διάρκειας και έντασης.

8. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας των οποίων η αμυντική ικανότητα είναι σημα-
ντικά μειωμένη, κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.

9. Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Κοζάνης, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην 
περιοχή αρμοδιότητας μας (περικλείεται στα όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) κατά τη διάρκεια 
της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019, σε περίπτωση 
που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
λόγω: α) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης 
και παγετού β) πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969, 
996/1971, του ν. 177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/
29-11-1985 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και στα Μέλη 
των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-
πάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι το 
τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 23 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 7191 (8)
    Ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, 

Ημερήσιας Νοσηλείας, της εταιρείας με την επω-

νυμία «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε, ΙΑΤΡΙ-

ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και δ.τ. «ΑΣΚΛΗ-

ΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρ-

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

2. Την με αρ. πρωτ. 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ 
4788/τ.Β’/726-10-2018) απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 
146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίη-
σης-επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/
27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 
όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 10 του ν. 2072/92 «Ρύθμιση επαγγέλμα-
τος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κα-
τασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες 
διατάξεις».

4. Το π.δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166/τ.Α’/28-9-1993) «Όροι 
προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία 
και μεταβίβαση Κέντρων Α.Α από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.».

5. Την με αρ. πρωτ. Π4αοικ.4633/22-9-1993 (ΦΕΚ 789/
τ.Β’/6-10-1993) υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές λει-
τουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης για 
την παροχή ιατρικών (και λοιπά......) του ν. 2072/1992».

6. Την με αρ. πρωτ. 967/23-2-2007 απόφαση του Νο-
μάρχη Λάρισας «Χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρου 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε, ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», ημερήσιας νοσηλείας».

7. Την με αρ. πρωτ. 1560/28-3-2007 απόφαση του Νο-
μάρχη Λάρισας Χορήγηση άδειας λειτουργίας, Κέντρου 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64792 Τεύχος Β’ 5490/06.12.2018

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Ημερήσιας Νοση-
λείας, στην εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ».

8. Το με αρ. πρωτ. 3872/22-6-2018 έγγραφο της Υπη-
ρεσίας μας σχετικά με την Αντικατάσταση Επιστημονικού 
και Διοικητικού Δ/ντή.

9. Την με αρ. πρωτ. οικ. 3967/26-6-2018 έκθεση-γνωμο-
δότηση της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με την οποία 
η επιτροπή είχε εισηγηθεί ομόφωνα α) την τακτοποίηση 
των ανωτέρω εκκρεμοτήτων μέχρι 21/09/2018 και τον 
επανέλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρ-
φωση του ΚΑΑ στις υποδείξεις της και β) τις αντικατα-
στάσεις του Επιστημονικού και Διοικητικού Δ/ντή, έως 
21/07/2018.

10. Το με αρ. πρωτ. οικ. 3987/27-6-2018 έγγραφο της 
Υπηρεσίας με το οποίο διαβίβασε τις παρατηρήσεις της 
επιτροπής στο ΚΑΑ.

11. Την από 23/7/2018 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας, με την οποία ζητούσε χο-
ρήγηση παράτασης ενός (1) μήνα, για την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών των αντικαταστάσεων των υπευθύνων.

12. Την με αρ. πρωτ. οικ.4923/3-8-2018 έκθεση-γνωμο-
δότηση της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με την οποία η 
επιτροπή είχε εισηγηθεί ομόφωνα: 1. Την απόρριψη της 
αίτησης για παράταση και 2. Την ανάκληση της Βεβαίω-
σης Καλής Λειτουργίας του Κ.Α.Α διότι: Α) στερούνταν 
Διοικητικού και Επιστημονικού Δ/ντή, Β) δε συμμορφώ-
θηκε με τις υποδείξεις της επιτροπής και Γ) για λόγους 
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.

13. Την με αρ. πρωτ. 4648/22-10-2018 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ανάκληση Βεβαίωσης Καλής 
Λειτουργίας του Κέντρου Α-Α της εταιρείας με την επω-
νυμία «Ασκληπιείο Θεραπευτήριο Α.Ε., Ιατρικό Κέντρο 
Αποκατάστασης» και διακριτικό τίτλο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε».

14. Την με αρ. πρωτ. οικ.7016/13-11-2018 Έκθεση αυ-
τοψίας-γνωμοδότηση της επιτροπής ελέγχου, η οποία 

εισηγείται κατά πλειοψηφία την οριστική διακοπή της 
λειτουργίας του Κέντρου, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση των αδειών ίδρυσης (σχετ. 6) και λει-
τουργίας (σχετ. 7) του Κέντρου Αποθεραπείας και Απο-
κατάστασης, Ημερήσιας Νοσηλείας, της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε, ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, και δ.τ. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε», στην οδό Βενιζέλου 141, στη Λάρισα, 
καθώς:

• έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έθεσε η 
αρμόδια επιτροπή του άρθ. 4 του π.δ. 395/1993 για την 
τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων.

• δε διαθέτει το προβλεπόμενο προσωπικό τόσο σε 
αριθμό όσο και στις απαιτούμενες ειδικότητες όπως αυτό 
καθορίζεται στο ΦΕΚ 789/τ.Β’/1993, όπως αναφέρεται 
στην έκθεση αυτοψίας (παρ. 14 της παρούσης).

• εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς Επιστημονικό και 
Διοικητικό Διευθυντή.

• ο εξοπλισμός του κέντρου είναι ελλιπής όπως ανα-
φέρεται στην έκθεση αυτοψίας (παρ. 14 της παρούσης).

• το ιατρείο και τα εργαστήρια λογοθεραπείας και 
εργοθεραπείας δε διέθεταν τον απαιτούμενο εξοπλι-
σμό σύμφωνα με την Π4αοικ.4633/1993 (ΦΕΚ 789/τ.Β’/
6-10-1993) όπως αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας 
(παρ. 14 της παρούσης).

• δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις της επιτροπής 
ελέγχου όπως αυτές αποτυπώνονται στην έκθεση αυ-
τοψίας-γνωμοδότηση.

• δε διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την 
προάσπιση της Υγείας και της προστασίας των ασθενών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 20 Νοεμβρίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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