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Αθήνα, 21 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13347

β. Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που
προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(1)
Κηδεία Γεράσιμου Αρσένη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 409/1976 «Περί καθορισμού κα−
τηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι δημοσία
δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976) όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.δ. 84/2009 «Κύ−
ρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευ−
μάτων» (ΦΕΚ 108 Α/9.7.2009).
3. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό,
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός Γερά−
σιμος Αρσένης, αποφασίζουμε:
α. Να τελεσθεί η κηδεία του Γεράσιμου Αρσένη με
δημόσια δαπάνη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
Αριθμ. 67766 /Ζ1
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54508/Β1/2005 (Β΄ 1856)
«Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού Λειτουρ−
γίας της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Τμήματος Ια−
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» από−
φασης (Β΄ 1856/2005).
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του N. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του N. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141) όπως μεταβατικά ισχύουν
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
β) Του άρθρου 4 παρ.1 εδ. γ΄ του N. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
γ) Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη−

15216

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
3. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
5. Την αριθμ. Υ27/15 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανα−
σία Αναγνωστοπούλου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. Υ29/15 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη».
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής (συνεδριάσεις 14η/24−07−2014, 9η/
24−02−2015 και 12η/02−06−2015).
8. Τη σύμφωνη γνώμη της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου
(συνεδριάσεις 1−11−2014,30−04−2015 και 21−07−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 29687/22−02−2016/Β2 εισήγηση της Διεύθυνσης
Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Η υπ’ αριθμ. 54508/Β1/2005 (Β΄ 1856/2005), «Τροπο−
ποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 121879/Β1/2004
(Β΄ 1658) απόφασης Καθορισμός του εσωτερικού κα−
νονισμού λειτουργίας της Α΄Παιδιατρικής Κλινικής του
τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών»,
απόφαση τροποποιείται ως ακολούθως:
1.α. Η προβλεπόμενη στο εδάφιο ιβ της παρ.2 του
άρθρου Μόνου Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονο−
λογίας, μετονομάζεται σε Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής
Πνευμονολογίας και Κυστικής Ίνωσης
β. Η προβλεπόμενη στο εδάφιο ιδ του ιδίου άρθρου,
Ειδική Μονάδα Αναπτυξιακής και Προληπτικής Παιδια−
τρικής, μετονομάζεται σε Ειδική Μονάδα Αναπτυξιακής
και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής.
2. Στις Ειδικές Μονάδες της παρ. 2 του ιδίου άρθρου
και μετά την προβλεπόμενη στο εδάφιο κε Ειδική Μο−
νάδα προστίθενται τέσσερις (4) νέες Μονάδες ως εξής::
κστ. Μονάδα Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας
στην Ενδοκρινολογία.
κζ. Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Καρδιολογίας
κη. Μονάδα Αναπτυξιακής Ψυχοφυσιολογίας και Έρευ−
νας του στρες
κθ. Μονάδα Προληπτικής και Κοινωνικής Παιδιατρικής.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Απριλίου 2016
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 25970
(3)
Σύσταση Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορικό
Σύλλογο Ιωαννίνων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4194/2013 «Κώ−
δικας Δικηγόρων» (Α΄ 208).
2. Τη με αριθ. 72923/29−10−2014 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γε−
νικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό
Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ και στους Προϊσταμένους των
περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895).
3. Το με αριθ. πρωτ. 961/28−3−2016 έγγραφο του Δι−
κηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, με συνημμένη τη με
αριθ. 47/22−10−2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου περί συστάσεως και λειτουργίας ειδικού διανε−
μητικού λογαριασμού, η οποία επικυρώθηκε με τη με
αριθ. 10/26−11−2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Συλλόγου και
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συστήνεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων ειδι−
κός διανεμητικός λογαριασμός με σκοπό την ενίσχυση
και ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας
μεταξύ των μελών του.
Άρθρο 2
Καθορίζονται ως πόροι του διανεμητικού λογαρια−
σμού:
1. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού ανα−
φοράς, το οποίο θα καταβάλει κάθε μέλος στο Σύλλογο
με τα γραμμάτια προείσπραξης εισφορών και κρατήσε−
ων, για διαταγές πληρωμής, για κάθε είδους αστικές,
ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των αρμό−
διων τακτικών και διοικητικών δικαστηρίων, δικαστικών
συμβουλίων, ανακριτών, εισηγητών και εντεταλμένων
δικαστών σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.
2. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%),το οποίο θα
παρακρατεί ο Σύλλογος από τις προκαταβαλλόμενες σ’
αυτόν αμοιβές των μελών του: α) από αυτεπάγγελτους
διορισμούς σε ποινικές υποθέσεις (κακουργήματα) και
β) από διορισμούς σε πάσης φύσεως αστικές, εμπορικές,
ποινικές και διοικητικές υποθέσεις (πρόγραμμα νομικής
βοήθειας, Ν. 3226/2004, όπως ισχύει) σε κάθε βαθμό
δικαιοδοσίας.
3. Ποσοστό πενήντα και ογδόντα πέντε τοις εκατό
(59,85%), το οποίο θα παρακρατεί ο Σύλλογος από τις
προκαταβαλλόμενες σ’ αυτόν αμοιβές των μελών του
από τη σύνταξη ιδιωτικών συμβάσεων ή δημοσίων εγ−
γράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες.
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4. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί ποσού ανα−
φοράς, το οποίο θα παρακρατεί ο Σύλλογος από τις
προκαταβαλλόμενες σ’ αυτόν αμοιβές των μελών του
από τη σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων, μεταφράσεων ή
εξωδικαστικών ενεργειών.
5. Ποσοστά που θα παρακρατεί ο Σύλλογος από τις
αμοιβές των μελών του, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται
το κονδύλιο της δικαστικής δαπάνης, από παραστάσεις
τους σε δίκες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, συμπερι−
λαμβανομένων και αυτών προς εφαρμογή ρυμοτομικών
σχεδίων πόλεων, ως εξής:
Μέχρι 600,00 ευρώ, ποσοστό 20%.
Από 600,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 73%.
6. Ποσοστά, που θα παρακρατεί ο Σύλλογος επί της
αμοιβής για πτωχευτική αντιμισθία, όπως αυτή προσδι−
ορίζεται από το Πτωχευτικό Δικαστήριο, ως εξής:
Μέχρι 600,00 ευρώ, καμία παρακράτηση.
Από 600,01 μέχρι 6.000,00 ευρώ ποσοστό 10%.
Από 6000,01 μέχρι 15.000,00 ευρώ ποσοστό 20%.
Από 15.000,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 30%.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για κάθε άλλη δίκη ή διαδικα−
σία σχετική με την πτώχευση, στην οποία παρίστανται
και συμμετέχουν δικηγόροι που επιλέγονται ή διορίζο−
νται μέσω ειδικών καταλόγων.
Άρθρο 3
Καθορίζουμε ως έσοδα για την ενίσχυση του διανε−
μητικού λογαριασμού:
1. Τα έσοδα που θα προκύψουν από την οργάνωση
και λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης
και επιμόρφωσης για: α) ασκούμενους δικηγόρους στα
πλαίσια της επαγγελματικής πρακτικής εκπαίδευσης
τους (18μηνης δικηγορικής άσκησης), β) πτυχιούχους
νομικής που απέκτησαν το πτυχίο τους σε άλλο κρά−
τος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς απόκτηση
γνώσεων σε τομείς του Ελληνικού Δικαίου, απαραίτη−
των για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις επάρκειας
και προς απόκτηση συνεκτιμώμενου προσόντος για
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του
τίτλου τους προς τους αντίστοιχους ημεδαπούς από
την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων δικηγόρων, γ)
πτυχιούχους νομικής που απέκτησαν το πτυχίο τους
εκτός Ε.Ε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για
την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις επάρκειας,
δ) δικηγόρους, στο πλαίσιο της "αειφόρου" επαγγελ−
ματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης,
ε) πτυχιούχους και επαγγελματίες άλλων επιστημονικών
κλάδων και επαγγελμάτων, προς απόκτηση γνώσεων
τομέων του δικαίου συναφών με το επιστημονικό και
επαγγελματικό γνωστικό αντικείμενο τους στα πλαίσια
της συνεχιζόμενης και "αειφόρου" επαγγελματικής εκ−
παίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ή στα πλαίσια
της επιστημονικής και επαγγελματικής τους εξέλιξης
και σταδιοδρομίας.
2. Τα έσοδα που θα προκύψουν: α) από την έκδοση
συνδρομητικού ηλεκτρονικού περιοδικού ειδικού περιε−
χομένου με ιδιαίτερη έμφαση στη δικηγορία, δικαιοσύνη
και τα θεμελιώδη δικαιώματα, β) από τη δημιουργία
συνδρομητικής ηλεκτρονικής νομολογιακής βάσης δε−
δομένων περιφερειακού (Ηπειρωτική Νομολογία) και
ειδικού περιεχομένου (Δίκαιο Υγείας, Εκπαίδευσης, που
ενδιαφέρουν μεγάλο αριθμό επιστημόνων − επαγγελμα−
τιών άλλων κλάδων) με ιδιαίτερη έμφαση στη δικηγορία,
δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
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Άρθρο 4
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν το προϊόν του διανεμη−
τικού λογαριασμού, το οποίο θα διανέμεται στα μέλη
του Συλλόγου, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα
εντός του 3ου δεκαημέρου του μηνός Ιουνίου και εντός
του 3ου δεκαημέρου του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου
έτους, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, αθροιστικά:
α) Μόνιμη εγκατάσταση στα Ιωάννινα.
β) Ενεργός και πραγματική άσκηση της δικηγορίας,
ανεξάρτητα ή ως μέλος νόμιμης δικηγορικής εταιρείας
δραστηριοποιούμενης στην περιφέρεια του Πρωτοδι−
κείου Ιωαννίνων.
γ) Ύπαρξη επαγγελματικής στέγης, αυτοτελούς γρα−
φείου, ή με συστέγαση ως μέλος νόμιμης δικηγορικής
εταιρείας, ή με απλή συστέγαση με άλλο μέλος, το
οποίο βεβαιώνει το γεγονός αυτό με δήλωση του προς
το Σύλλογο. Εάν η βεβαίωση της συστέγασης είναι ψευ−
δής, υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, με βάση τον Κώδικα
Δεοντολογίας, τόσο ο βέβαιων δικηγόρος, όσο και το
μέλος υπέρ του οποίου έγινε η δήλωση − βεβαίωση.
δ) Ύπαρξη επαγγελματικού τηλεφώνου σταθερού ή
κινητού.
ε) Έκδοση μέσα στην προηγούμενη της διανομής δι−
ετία, έξι (6) τουλάχιστον γραμματίων προκαταβολής
ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων (παραβόλων),
για οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια (κατάθεση δι−
κογράφου, παράσταση, εξωδικαστικές ενέργειες, με−
ταφράσεις).
στ) Προηγούμενη εγγραφή στον ΛΕΑΔΙ.
Τα ανωτέρω κριτήρια δεν εφαρμόζονται σε περιπτώ−
σεις ασθενείας, ανωτέρας βίας καθώς και στο διάστημα
τοκετού και λοχείας και στρατιωτικής θητείας, εξαιρου−
μένου του κριτηρίου υπό στοιχείο στ, που θα πρέπει να
συντρέχει σε κάθε περίπτωση.
Άρθρο 5
Δε δικαιούται διανομής το μέλος που κατά το διάστη−
μα γενέσεως του δικαιώματος μερίσματος:
α) τελούσε σε αναστολή ή μερική αναστολή του δι−
κηγορικού λειτουργήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 31
και 32 του Κώδικα Δικηγόρων,
β) δεν τήρησε ή παραβίασε την απορρέουσα προς τον
Σύλλογο υποχρέωσή του για υποβολή ετήσιας δήλωσης
και καταβολή ετήσιας εισφοράς που προβλέπεται από
τη διάταξη του άρθρου 30 του Κώδικα Δικηγόρων,
γ) παρέλειψε να αποδώσει στο Σύλλογο τις κρατήσεις
υπέρ διανεμητικού λογαριασμού σε υποθέσεις που εκ−
δίδονται ειδικά γραμμάτια νομικής βοήθειας και αυτε−
πάγγελτων διορισμών, εφόσον η σχετική παρακράτηση
δεν γίνεται από το ΤΑΧΔΙΚ,
δ) παρείχε υπηρεσίες με πάγια μηνιαία αμοιβή (έμ−
μισθη εντολή) ή λάμβανε μηνιαίες αποδοχές από το
Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ως καθηγητής ή με οποιαδήποτε
άλλη σχέση έμμισθης συνεργασίας,
ε) παρείχε υπηρεσίες στο Σύλλογο με σύμβαση εργα−
σίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Η παρούσα εξαίρε−
ση δεν ισχύει για τους ήδη απασχολούμενους στο ΔΣΙ.
Για τους μη δικαιούχους διανομής, θα παρακρατούνται
από το προς διανομή μέρισμα και θα καταβάλλονται για
λογαριασμό τους οι εισφορές υπέρ ΛΕΔΕ, ΛΕΑΔΙ, καθώς
και οι εισφορές προς τις Τράπεζες Νομικών Πληροφορι−
ών και τυχόν λοιπές εισφορές προς τρίτους όπως κάθε
φορά θα καθορίζονται από το Σύλλογο.
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Άρθρο 6

Οι νέοι δικηγόροι, μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας
από την εγγραφή τους στα μητρώα του Συλλόγου, δεν
υπόκεινται σε έλεγχο για την εκ μέρους τους άσκηση
ενεργού και πραγματικής δικηγορίας, παρά μόνο για τη
μόνιμη εγκατάστασή τους στα Ιωάννινα και την ύπαρξη
επαγγελματικής στέγης καθώς επίσης, τον πρώτο χρόνο
εγγραφής τους, για την τήρηση της υποχρέωσης από
τη διάταξη του άρθρου 30 του Κώδικα Δικηγόρων.
Οι εγγραφόμενοι στα μητρώα του Συλλόγου συντα−
ξιούχοι άλλων κλάδων δεν θα συμμετέχουν στο προϊόν
της διανομής. Στους εν λόγω καθώς και σε όσους απο−
κλείονται από το διανεμητέο προϊόν δεν θα επιστρέφο−
νται ποσά που παρακρατήθηκαν από τις αμοιβές τους.
Μέλη που εγγράφονται στα μητρώα του Συλλόγου
από μετάθεση, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη
διανομή με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
ισχύουν για τα λοιπά μέλη του Συλλόγου και αναφέ−
ρονται ανωτέρω.
Ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη
συμμετοχή των μελών στη διανομή ενεργείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο εξετάζει
κάθε σχετικό στοιχείο, που θεωρεί πρόσφορο για τη
διαπίστωσή τους.
Άρθρο 7
Κάθε αμφισβήτηση που γεννάται από την εφαρμογή
της απόφασης αυτής λύεται με ανέκκλητη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου
Ιωαννίνων.
Άρθρο 8
Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη από−
φαση περί συστάσεως διανεμητικών λογαριασμών στο
Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, τα δε μέχρι σήμερα
παρακρατηθέντα ποσά μεταφέρονται στον υπό σύστα−
ση διανεμητικό λογαριασμό και θα διανεμηθούν με τις
προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2016
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ
F
Αριθμ. Δ9/9993/3004/2015
(4)
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ
81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο
του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του
Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την παρ.
6 του άρθρου 11 του N. 3833/2010 και το άρθρο 45 του
Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) και της παρ.7 του άρθρου
56 του N.4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α΄/2012 ) και της παρ. 20Α
του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2) Τις διατάξεις του άρθρο 9 του Ν. 4052/2012
(ΦΕΚ 41/Α΄/2012).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του N. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/
Α΄/2013) «Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
(Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια νομικά πρόσω−
πα δημοσίου δικαίου».
4) Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
5) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/
Α΄/19−3−2015) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
7) Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
9) Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
10) Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/159/15681/6−10−2014
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1
της ΠΥΣ 33/06 περί έγκρισης για την κίνηση διαδικα−
σιών πρόσληψης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν
(238) θέσεις επικουρικό προσωπικό συνολικά, σε Φορείς
(Ν.Π.Δ.Δ.) του Τομέα Πρόνοιας.
11) Την με αριθ. Υ29/9−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/9−10−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου−
λιαράκη».
12) Την με αριθ. πρωτ. Δ9/7924/2356/16−4−2015 απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κατανομή πενήντα οκτώ
(58) ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέ−
ρειας Αττικής.
13) Τις λειτουργικές ανάγκες των φορέων.
14) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται ύψους
(1.034.000,00 € ) περίπου, η οποία για το τρέχον έτος
περιορίζεται στο ποσό των 697.000,00 € περίπου, θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 0219,
0259, 0551, 0224, 0263).
15) Το απόσπασμα πρακτικού της 25ης/12−11−2014 (θέμα
2ο) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέ−
ντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.
16) Την με αριθ. πρωτ. οικ.128/15−1−2016 απόφαση ανά−
ληψης υποχρέωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Αττικής.
17) Την με αριθ. πρωτ. 21819/922/3−11 −2015 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την
ορθή επανάληψη αυτής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) ατόμων
επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα
και χρονική διάρκεια, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Αττικής, ως ακολούθως:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

3
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Αριθμ. 25863/250
(5)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ’
αριθμ.: 674/2015 και 115/2016 αποφάσεις του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια−
τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του N. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/30.05.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06.02.2015 (ΦΕΚ 24/Α/06.02.2015) και το Άρθρο 56 του
N. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) περί άσκησης καθη−
κόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, σε
συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του N. 4325/15 (ΦΕΚ 47/
Α΄/11−05−2015).
5. Το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο−
ρίας, (ΚΟΚ), όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 109 του N. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
8. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω−
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων».
9. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφά−
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ−ΔΞΩ) Απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου
52Α του N. 2696/1999».όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. πρ. Οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα:
"Διευκρινίσεις − Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφορια−
κών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους
χερσαίους χώρους λιμένων".
12. Τα υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 61768/34202 και 25863/250
έγγραφα της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η
νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω
αρμόδια Υπηρεσία, των υπ’ αριθμ. 674/ 2015 και 115/16
Αποφάσεις του Δ.Σ του Δήμου Αθηναίων, που αφορούν
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.
13. Την Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Κοινοχρήστων Έρ−

γων (τμήμα Μελετών) του Δήμου Αθηναίων, βάσει της
οποίας ελήφθησαν η 170/15 και 361/15 αποφάσεις της
ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με
συνημμένο σχέδιο.
14. Τις υπ’ αριθμ. 157/15 και 361/15 αποφάσεις της ΕΠΟΙΖΩ
για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
15. Τις, υπ’ αριθμ. 674 /15 και 115/16 Αποφάσεις του Δ.Σ
του Δήμου Αθηναίων, με τις οποίες ομόφωνα αποφάσι−
σε την έγκριση των υπόψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο−
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
προϋπολογισμού των οικ. ετών 2015 − 2016 του Δήμου
Αθηναίων που θα καλυφθούν από τον Κ.Α.7336.054 Φ30
με γενικό τίτλο, «Αντιμετώπιση καταπτώσεων πρανών
και αντιστηρίξεων που προκλήθηκαν από ισχυρά καιρικά
φαινόμενα σε διάφορα σημεία του Δήμου Αθηναίων».
Ποσό σύμβασης έργου 407.116,91 ευρώ.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλ−
λουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της ρύθμισης της κυκλοφορίας με την
κατασκευή και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της οδού
Αστυπάλαιας στο λόφο Ελικώνα, στην πλευρά του
λόφου για μήκος 130,00 μέτρων περίπου και πλάτος
πεζοδρομίου 1,65 μέτρα με την αντίστοιχη απομείωση
του πλάτους του οδοστρώματος και την απαγόρευση
στάθμευσης των οχημάτων προς την πλευρά του λόφου,
τη μονοδρόμηση της οδού Αστυπάλαιας από την οδό
Βρύαντος έως και προς την οδό Αμάλθειας καθώς και
τη μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Βρύαντος από
την οδό Αρμονίας έως και προς την οδό Αστυπάλαιας
και την απαγόρευση της στάθμευσης στη δεξιά πλευρά
της οδού κατά την φορά κυκλοφορίας.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋπο−
θέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο−
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ−
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τή−
ρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν
τεθεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την
απόφαση αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, βάσει
της οποίας ελήφθη η εν λόγω Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθμ. 16824
(6)
Έγκριση καθιέρωσης απασχόλησης κατά τα Σάββατα
Κυριακές και αργίες για τους υπαλλήλους της Δημο−
τικής Αστυνομίας του Δήμου Ιλίου για το έτος 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του N. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α/28−6−2007) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/7−6−2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης".
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του
Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ.A΄) με τίτλο «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του Π.δ. 23/
7−9−2002 (ΦΕΚ 19/Α/7−2−2002) "Αρμοδιότητες, σύστημα
πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υπο−
χρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας".
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του N. 3731/2008
"Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθ−
μίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών" σύμφωνα με τις οποίες: «Το προσωπικό
της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται
εντός και εκτός γραφείων της υπηρεσίας ανάλογα με
τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του
ανατίθενται. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας
λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες
της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των αργι−
ών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο
υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία,
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/2015).
7. Το υπ’ αριθμ. 15807/2016 έγγραφο της Δημοτικής
Αστυνομίας με το οποίο προτείνεται η καθιέρωση απα−
σχόλησης κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες για
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών όπως αυτές
αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απασχόλησης κατά τα
Σάββατα, Κυριακές και αργίες για τους υπαλλήλους
της Δημοτικής Αστυνομίας για το 2016 ως κατωτέρω:

ΠΡΟΤΕΙ−
ΝΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟ−
ΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ. ΠΕΡΑΝ
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΠΟ 6η ΠΡΩΙΝΗ ΕΩΣ
22α ΩΡΑ (ΩΡΕΣ) ΚΑΤ΄
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΡΟΒΛΕ−
ΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ−
ΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟ−
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΕ−
ΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩ−
ΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016
ΚΑ: 50.6012
ΠΟΣΟ: 5.000,00 €

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών καθώς
και η κατανομή κατ’ είδος εργασίας (υπερωριακή απα−
σχόληση Κυριακών και εξαιρέσιμων και η νυχτερινή
απασχόληση προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας ερ−
γασίας), θα βεβαιώνεται κάθε μήνα από τον Δήμαρχο ή
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ή τον προϊστάμενο−υπεύθυνο
της Διεύθυνσης ή του Τμήματος, ή του Γραφείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ίλιον, 15 Απριλίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
F
Αριθμ. 976
(7)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του N. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 2
της παρ. 3 του άρθρου 68 του N. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι.
Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20.12.2013 τ.Β΄).
3. Τη με αριθμ. 71/23−03−2016 αίτηση του Σταμάτιου
Ντάνου, μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,
για ένταξη του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
4. Τη με αριθμ. 72/24−03−2016 απόφαση του Διευθυ−
ντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας περί ορισμού
τριμελούς Επιτροπής.
5. Τη με αριθμ. 85/05−04−2016 θετική εισήγηση της
τριμελούς Επιτροπής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ−
μογών.
6. Τη με αριθμ. 6/13−04−2016 πράξη της Διεύθυνσης
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 1279/14−04−2016 γνωμοδότηση
της Νομικής Υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
8. Τη με αριθμ. 7/15−04−2016 (Μοναδικό θέμα) πράξη
της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
9. Το διορισμό του Λάζαρου Βρυζίδη, Προέδρου του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά (170/Υ.Ο.Δ.Δ./2013).
10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την ένταξη του Σταματίου Ντάνου, μέλους του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμή−
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου
Τ.Ε.Ι. και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε
θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του N. 4009/2011

15222

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), με αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης που κα−
τέχει, ως ακολούθως:
Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΤΑΝΟΣ
Πατρώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Κατηγορία/ Ειδικότητα: ΤΕ1
Βαθμός: Δ΄
Χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό στις 20−04−2016 (ημ/νία
έκδοσης πράξης ένταξης): 4 έτη, 0 μήνες, 28 ημέρες.
Ο εντασσόμενος διατηρεί τη βαθμολογική και μισθο−
λογική του κατάσταση μέχρι την έκδοση του προβλε−
πόμενου, στην παρ. 6 του άρθρου 29 του N. 4009/2011,
προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ−
γανισμού του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 20 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 904
(8)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του N. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 2
της παρ. 3 του άρθρου 68 του N. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι.
Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20.12.2013 τ.Β΄).
3. Τη με αριθμ. 289/01−04−2016 αίτηση του Ευστάθιου
Θεοχάρη, μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού
Τ.Ε., για ένταξη του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
4. Τη με αριθμ. 291/01−04−2016 απόφαση του Διευθυντή
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών περί ορισμού
τριμελούς Επιτροπής.

5. Τη με αριθμ. 299/05−04−2016 θετική εισήγηση της
τριμελούς Επιτροπής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ−
μογών.
6. Τη με αριθμ. 8/08−04−2016 (θέμα 2ο) πράξη της Δι−
εύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
7. Το διορισμό του Λάζαρου Βρυζίδη, Προέδρου του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά (170/Υ.Ο.Δ.Δ./2013).
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την ένταξη του Ευστάθιου Θεοχάρη, μέλους του Ειδι−
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.), ο οποίος είναι κά−
τοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι. και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, σε θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29
του N. 4009/2011 κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτι−
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με αυτοδίκαιη μετατροπή της
θέσης που κατέχει, ως ακολούθως:
Ονοματεπώνυμο: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κατηγορία/ Ειδικότητα: ΤΕ1
Βαθμός: Δ΄
Χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό στις 20−04−2016 (ημ/νία
έκδοσης πράξης ένταξης): 4 έτη, 0 μήνες, 28 ημέρες.
Ο εντασσόμενος διατηρεί τη βαθμολογική και μισθο−
λογική του κατάσταση μέχρι την έκδοση του προβλε−
πόμενου, στην παρ. 6 του άρθρου 29 του N. 4009/2011,
προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ−
γανισμού του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 20 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02012282704160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

