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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 248
10 Φεβρουαρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2233.1/5698/2016
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3636/04/2015/13−5−2015 υπουρ−
γικής απόφασης με τίτλο «Προϋποθέσεις αντικατά−
στασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων
προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλω−
μάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προ−
σωπικού Δεξαμενοπλοίων και Επιβατηγών πλοίων,
με νέου τύπου Α.Ν.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της
Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila
2010)» (ΦΕΚ 1013 Β΄).

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3636/04/2015/13−5−2015
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Προϋποθέ−
σεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής
Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώμα−
τος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων
Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμε−
νοπλοίων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύ−
που Α.Ν.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ.
STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila
2010)» (ΦΕΚ 1013 Β΄). ......................................................
1
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 33/2015, απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης. ................. 2
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν σε
τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευ−
σης στις Αγκαθωπές και Κόμητο στον Δήμο Σύ−
ρου − Ερμούπολης......................................................................... 3
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας Κυριακών, εξαιρέ−
σιμων ημερών και κατά τα Σάββατα, υπαλλήλων
του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και
του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού της Δ/
νσης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πολι−
τισμού και Τουρισμού του Δήμου Καστοριάς για
το έτος 2016. ...................................................................................... 4

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 84 του Ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261),
β) του Ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς
σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πι−
στοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών,
1978» (Α΄ 2),
γ) του Π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Δι−
εθνούς Σύμβασης "Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών
1978", η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983, όπως αυτή
τροποποιήθηκε» (Α΄ 137),
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δ) του Π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδει−
κτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσί−
ας στα πλοία και άλλες διατάξεις− Αντικατάσταση του
Π.δ. 243/1998» (Α΄ 232),
ε) του Π.δ. 119/2014 «Προσαρμογή του Ελληνικού
δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμ−
βρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης
των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Νοεμβρίου 2012 περί τροποποιήσεως της 2008/106/
ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυ−
τικών» (Α΄ 188),
στ) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),
ζ) το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής........» (Α΄ 114),
η) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116),
θ) Την υπουργική απόφαση 3636/04/2015/13−5−2015
(ΦΕΚ 1013 Β΄) «Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδει−
κτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού κα−
ταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων
Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενοπλοίων
και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι. σύμφωνα
με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, ως αυτή τροπο−
ποιήθηκε (Manila 2010)».
ι) Την υπουργική απόφαση 3514/01/2014/24−02−2014
(ΦΕΚ 562 Β΄) «Καθορισμός προϋποθέσεων εκ νέου απο−
γραφής διαγραφέντων ναυτικών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3636/04/2015/13−5−
2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1013 Β΄) ως προς τα
κάτωθι:
1. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1
η φράση «σύμφωνα υπ’ αριθ. M2115.11/21/98/21−9−1998 από−
φαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Κύρωση του
Κανονισμού Εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ» (Β΄ 1071) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει», αντικαθίσταται από τη φράση
«σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2231.3−1/422/2015/04−09−2015
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού «Κύρωση του Κα−
νονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών
Εμπορικού Ναυτικού (ΚΣ/ΚΕΣΕΝ) (Β΄ 1969), όπως εκά−
στοτε ισχύει».
2. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ, πλην των εν ενεργεία
πλοηγών και των καθηγητών ναυτικών μαθημάτων
Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Μόνιμων −
ΙΔΑΧ− ΙΔΟΧ)».
3. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (β) της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ναυτικό
φυλλάδιο σε ισχύ, πλην των καθηγητών ναυτικών μαθη−

μάτων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Μόνιμων −
ΙΔΑΧ − ΙΔΟΧ)».
4. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (στ) της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κατέχοντες πτυχία Μηχανοδηγού Α΄ και Β΄ τάξης
ΕΝ ή Λιπαντή ή Χειριστή μηχανής, οι οποίοι έχουν θα−
λάσσια υπηρεσία μηχανοστασίου δώδεκα (12) μηνών
κατά τη τελευταία πενταετία πριν την 01−01−2012, απο−
κτούν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 14
και 15 του Π.δ. 141/2014 πτυχία Μηχανοδηγού Α΄ τάξης ΕΝ
(οι υπάρχοντες Μηχανοδηγοί Α΄) και Μηχανοδηγού Β΄
τάξης ΕΝ (οι υπάρχοντες Μηχανοδηγοί Β΄ ή Λιπαντές
ή Χειριστές μηχανής) με όλα τα δικαιώματα υπηρεσίας
που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα».
5. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 2 ως ακο−
λούθως: «Στην πίσω όψη των αποδεικτικών ναυτικής
ικανότητας που αποκτώνται από εν ενεργεία πλοηγούς
και καθηγητές ναυτικών μαθημάτων Δημοσίων Σχολών
Εμπορικού Ναυτικού (Μόνιμους − ΙΔΑΧ − ΙΔΟΧ), σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, χωρίς την
προσκόμιση ναυτικού φυλλαδίου, αναγράφεται η φρά−
ση «ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑ−ΣΤΗ−
ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ− NOT VALID FOR
SERVICE ON BOARD AS LONG AS HE (SHE) REMAINS
CIVIL SERVANT».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Ιανουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθ. 97012/52174
(2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 33/2015, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δι−
ατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/30.05.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλ−
λες 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
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014) περί άσκησης κα−
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή,
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015
(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 Κυκλο−
φορίας, (ΚΟΚ), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Το άρθρο 109 του Ν. 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) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
8. Το υπ’ αριθ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλο−
γικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
9. Τις υπ’ αριθ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφά−
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10. Την υπ’ αριθ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ−ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφο−
ρίας και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα
του άρθρου 52Α του Ν. 2696/1999» όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθ. πρ. οικ. 22769/12259/2015 από−
φαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
11. Το υπ’ αριθ. 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. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 32732/17935 έγγραφο της
Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε η νομοτύπως λη−
φθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρε−
σία, υπ’ αριθ. 33/ 2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Λυκόβρυσης Πεύκης, που αφορά σε κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.
13. Την Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, βάσει της οποίας
ελήφθη η 4/2015 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
14. Την υπ’ αριθ. 4/2015 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για τις
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
15. Την υπ’ αριθ. 33/ 2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Λυκόβρυσης Πεύκης, με την οποία 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 του οικ. έτους 2016 του Δήμου
Λυκόβρυσης Πεύκης από τους Κ.Α. 30−7323.0027 και
30−7323.0020 με ποσά 380,00 και 112,00 ευρώ αντίστοι−
χα όπως βεβαιώνεται στο έγγραφο της με υπ’ αριθ.
πρωτ. 13987/1−12−2015 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε−
σιών του Δήμου.
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλ−
λουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση κατασκευής διάβασης πεζών, επί της
οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στη συμβολή αυτής με
την οδό Τομπάζη, στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
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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
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Ανα−
πηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα από−
φαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικεί−
ων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των
διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το
χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία
ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομι−
κής Αρχής.
4. Αυτοδίκαιης ανάκλησής 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 αρμοδιο−
τήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, βάσει της οποίας ελή−
φθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016
Η Aσκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜIΤΣΗ
F
Αριθ. 4730/MOE
(3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν σε
τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης
στις Αγκαθωπές και Κόμητο στον Δήμο Σύρου − Ερ−
μούπολης.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
• του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
• του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,
• των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως ισχύουν,
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• την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06−02−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) και το άρθρο 56 του
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14−04−2014) περί άσκησης καθη−
κόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, σε συν−
δυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
11−05−2015).
2. Τις υπ’ αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά−
σεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις
οδούς αρμοδιότητάς τους.
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφά−
σεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέ−
τρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς
Γραμματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 53774/6893/01.10.2013
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/
νση Τεχνικού Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας
έγκρισης αποφάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλο−
φοριακών ρυθμίσεων.
5. Την υπ’ αριθ. 381/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου Σύρου − Ερμούπολης (ΑΔΑ:ΩΜ15ΩΗΟ−5ΦΤ) και την
εισήγηση με αποσπάσματα διαγραμμάτων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου
Σύρου − Ερμούπολης.
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 71248/15.10.2015 έγγραφο του
Τμήματος Διοίκησης Ν. Κυκλάδων της Δ/νσης Διοικητι−
κού – Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το
οποίο η υπ’ αριθ. 381/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου Σύρου − Ερμούπολης, είναι νομοτύπως ληφθείσα.
7. Το γεγονός ότι από την υπ’ αριθ. 381/2015 απόφαση
κυκλοφοριακής ρύθμισης προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπο−
λης και συγκεκριμένα θα επιβαρυνθεί ο Κ.Α 30.7135.001
με προϋπολογισμό 15.000,00 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφο−
ρούν σε τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθ−
μευσης στις Αγκαθωπές και Κόμητο στον Δήμο Σύρου−
Ερμούπολης και συγκεκριμένα:
• την τοποθέτηση σε ορισμένα σημεία του δρόμου
στην αρχή και στο τέλος της παραλίας Αγκαθωπών
και στην αρχή της παραλίας Κόμητο, απαγορευτικών
πινακίδων Ρ39 αντί των αιτηθέντων πινακίδων Ρ40,
με επιπρόσθετες πινακίδες ΠΡ−3β, με τις οποίες η
ισχύς των πινακίδων εκτείνεται για 10 μέτρα και από
τις δύο πλευρές των θέσεών τους, με παράλληλη
επέκταση, κατά είκοσι μέτρα εκατέρωθεν της ήδη
υπάρχουσας κίτρινης διαγράμμισης στον δρόμο κατά
μήκος της παραλίας των Αγκαθωπών, με τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Ανα−

πηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα από−
φαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των δια−
γραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο
ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται
από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την
απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση 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 εισήγηση και τα αποσπάσματα διαγραμμάτων
του Τμήματος Οδοποιίας Συγκοινωνιών και Αδειών
Μεταφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπη−
ρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου − Ερμούπολης, βάσει
των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες
σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Ιανουαρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθ. οικ. 8075
(4)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας Κυρια−
κών, εξαιρέσιμων ημερών και κατά τα Σάββατα, υπαλ−
λήλων του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσε−
ων και του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού της
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πολι−
τισμού και Τουρισμού του Δήμου Καστοριάς για το
έτος 2016.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/
07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
β) Του Π.δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας».
γ) Του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/
28−06−2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».
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δ) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/
Α΄) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγ−
χος στη δημόσια διοίκηση, Πολιτικά δ/τα και άλλες
διατάξεις».
ε) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29−12−1980 Πρά−
ξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδο−
μάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126).
στ) Του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−04−2005).
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
τ.Α΄/14−4−2014) και την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβου−
λίου της 6−2−2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6−2−2015) με την οποία
έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Γενικής Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακε−
δονίας.
η) Της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
ΟΙΚ. 1692/2006 (ΦΕΚ 769/Β΄/27−06−2006) «Καθιέρωση
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ».
θ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (ΦΕΚ 1659/
τ. Β΄/26−07−2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/
27−6−2006 (ΦΕΚ Β΄/769) απόφασης περί καθιέρωσης
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ.
2. Την υπ’ αριθ. 490/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καστοριάς, περί έγκρισης καθιέρωσης
24ωρης λειτουργίας Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών
και κατά τα Σάββατα, υπαλλήλων του Αυτοτελούς
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και του Τμήματος
Πολιτισμού και Τουρισμού της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Τουρισμού
του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2016, δεδομένου
ότι οι απασχολούμενοι στο Τμήμα Πολιτισμού και
Τουρισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Αλ−
ληλεγγύης Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και του
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου, καλούνται
να καλύψουν διαρκείς ανάγκες που προκύπτουν καθ’
όλο το εικοσιτετράωρο και τις επτά ημέρες της
εβδομάδας και συγκεκριμένα, επιφορτίζονται με τα
καθήκοντα:
Α) Του Προγραμματισμού, της διοργάνωσης, του σχε−
διασμού και της υλοποίησης των ετήσιων εκδηλώσεων
που διοργανώνει ο Δήμος Καστοριάς στην έδρα του
και σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες,
όπως:
− Εθνικές και Τοπικές Εορτές
− Εκδηλώσεις Απονομών Τιμητικών διακρίσεων
− Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
− Παραδοσιακά Έθιμα
− Αθλητικές Εκδηλώσεις
− Εκδηλώσεις λόγου και Τέχνης
− Επιστημονικές Ημερίδες, Συνέδρια

− Εκδηλώσεις Προβολής Τουρισμού
Β) Των επισήμων Επισκέψεων στο Δήμο Καστοριάς
από Εκπροσώπους της Κυβέρνησης, Αρχών, Ξένων
Κρατών, Αντιπροσωπειών Δήμων Ελλάδας και Εξωτε−
ρικού, Δημοσιογράφων, Τουριστικών Πρακτόρων κ.λπ.
Επισημαίνουμε ότι το προσωπικό της παραπάνω
υπηρεσίας είναι μειωμένο, λόγω συνταξιοδοτήσεων
καθώς και της αδυναμίας πρόσληψης εποχικών και
νέων υπαλλήλων και συνεπώς κρίνεται επιτακτική η
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της ανωτέ−
ρω Υπηρεσίας, για όλους τους λόγους που αναπτύ−
χθηκαν παραπάνω.
Το ωράριο για τις ημέρες εργασίας Σαββάτου, Κυ−
ριακής και αργιών θα καθορίζεται για όλο το έτος
ανάλογα με τις παραπάνω αναγραφόμενες ανάγκες.
Αναλυτικά η 24ωρη και επταήμερη απασχόληση κατά
τις ημέρες αργιών και εορτών καθιερώνεται ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΒΑΡΔΙΕΣ

1.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

07:00−15:00
15:00−23:00
23:00−07:00

2.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

07:00−15:00
15:00−23:00
23:00−07:00

Για τη δαπάνη που θα προκύψει έχουν προβλεφθεί
επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους
2016, σε αντίστοιχους κωδικούς εξόδων.
3. Την υπ’ αριθ. 1474/21−01−2016 βεβαίωση πίστωσης
της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δή−
μου Καστοριάς, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων
του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και
του Τμήματος Πολιτισμού και Τουρισμού της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού και
Τουρισμού του Δήμου Καστοριάς Ν. Καστοριάς σε
εικοσιτετράωρη βάση σε βάρδιες, επτά ημέρες την
εβδομάδα και κατά τις ημέρες αργιών και εορτών,
καθόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των
συνθηκών λειτουργίας, του είδους και της μορφής ερ−
γασίας στην ανωτέρω Διεύθυνση, ως εξής:
α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ

ΒΑΡΔΙΕΣ

1.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

07:00−15:00
15:00−23:00
23:00−07:00

2.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

07:00−15:00
15:00−23:00
23:00−07:00

Το ωράριο για τις ημέρες εργασίας Σαββάτου, Κυρια−
κής και αργιών θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανωτέ−
ρω αναγραφόμενες ανάγκες της υπηρεσίας.
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ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, για το οι−
κονομικό έτος 2016, «5.000,00» ευρώ στον Κ.Α. 30.6012.02,
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοι−
βές» για υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων
Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Ασκών καθήκοντα Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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*02002481002160008*
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