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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση διαδικασίας προσδιορισμού εκκρεμών
οικονομικών απαιτήσεων που προκύπτουν από
την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

2

Φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ. μαθητών/τριών των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, λόγω ναυτολόγησης.

3

Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

4

Ανακατανομή διοριστέων της 2ΕΓ/2016 Προκήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ.
6/10.10.2016,τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π) στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5

Κατανομή για πρόσληψη στη ΔΕΗ Α.Ε. συγγενούς
θανόντος σε εργατικό ατύχημα, βάσει ειδικών διατάξεων.

6

Τροποποίηση της υπ' αρ. 4896/4-11-2016 απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο
(2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)
Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από
νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ)-Διαμερίσματα, του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με Σύνδρομο
Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».

7

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 12150/29-12-2011
απόφασης όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ.
1360/11-7-2012 και υπ' αρ. 1203/σχετ. 1064/
26-5-2015 αποφάσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ)Οικοτροφεία του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος
«Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με Σύνδρομο Down της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών».

Αρ. Φύλλου 1387

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 920
(1)
Ρύθμιση διαδικασίας προσδιορισμού εκκρεμών
οικονομικών απαιτήσεων που προκύπτουν από
την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (Α΄ 145).
β) Του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (Α΄ 314).
γ) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κ.λπ.» (Α΄ 213).
δ) Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 178).
ε) Της υπ' αριθ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής υπουργικής
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό περί κατάργησης της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση,
Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (Β' 1414), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία,
Ίντερνετ και Τηλεόραση» (Α΄ 169), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, ιδίως δε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16
Α του ιδίου νόμου, που προστέθηκε με το άρθρο 14 του
ν. 4324/2015 (Α΄ 44).
ζ) Του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α'226).
η) Του άρθρου 20 του ν. 4447/2016 « Χωρικός σχεδιασμός - βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241),
θ) Της υπ' αριθ. 2/17805/0022/2013 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β'662) «Καθορισμός αποδοχών δημοσιογράφων».
ι) Της υπ' αριθ. ΔΟΔΓ 4016208ΕΞ2015 (Β' 1647) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Έργου
της Ειδικής Διαχείρισης του συνόλου των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο».
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ια) Της υπ' αριθ. Δ.Ο.Δ. Γ 4020512 ΕΞ 2015/ 8/10/2015
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2167) «Διορισμός νέου
Ειδικού Διαχειριστή για τη διαχείριση του συνόλου των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο»,
ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
ιγ) του π.δ. 73/2015 περί διορισμού Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 116).
ιδ) του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ιε) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιστ) της υπ' αριθ. 8946/27.5.2015 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας «Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του
ν. 4324/2015».
2. Την ανάγκη ρύθμισης των οικονομικής φύσης θεμάτων που προκύπτουν από την κατ' άρθρο 16 Α του
ν. 4173/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του
ν. 4324/2015 αναβίωση των κάθε είδους συμβάσεων
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής του προσωπικού που απασχολείτο στην
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. την 11.6.2013 και λύθηκαν με το άρθρο 3 της
ΚΥΑ υπ' αριθ. ΟΙΚ. 2/11.6.2013 απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
3. Την αρ. Γ.Δ.Ο.Υ. 256/5-4-2017 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ.
του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την παράγραφο ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 κατά την οποία
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ρυθμίζουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α
παρ. 2 του ν. 4173/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο
14 του ν. 4324/2015, τον τρόπο προσδιορισμού των εκκρεμών οικονομικών απαιτήσεων του προσωπικού της
Ε.Ρ.Τ Α.Ε, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 της
υπ' αριθ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό (Β' 1414) και καθορίζουμε τη διαδικασία
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον συμψηφισμό
αυτών με κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και
αποζημιώσεις, που το προσωπικό αυτό έλαβε από την
11η Ιουνίου 2013 μέχρι την αναβίωση της σύμβασης
τους, ως ακολούθως:
Α. Ο συμψηφισμός αφορά απαιτήσεις των εργαζομένων που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 16Α
του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, σχετικά με τις αποδοχές
που θα λάμβαναν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα από
την καταργηθείσα Ε.Ρ.Τ Α.Ε, είτε προσέφυγαν για την διεκδίκησή τους ενώπιον των Δικαστηρίων, είτε όχι, με
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οποιαδήποτε οικονομική απολαβή έχουν εισπράξει για
την περίοδο από την 11η Ιουνίου 2013 μέχρι την αναβίωση της σύμβασής τους, σύμφωνα με την παράγραφο
2β του άρθρου 16 Α του ν. 4173/2013, και ιδία:
1) με τις καταβληθείσες αποζημιώσεις απόλυσης από
την καταργηθείσα Ε.Ρ.Τ. Α.Ε , όπως αυτές προκύπτουν
από τα στοιχεία της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και τα στοιχεία του Ειδικού Διαχειριστή του
άρθρου 4 Α της οικ. 2/11.6.2013 κοινής υπουργικής
απόφασης,
2) με τυχόν επιδόματα ή βοηθήματα (ανεργίας κ.λπ.),
όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των
αρμοδίων για την καταβολή φορέων (ΟΑΕΔ κ.λπ.),
3) με εισοδήματα από τυχόν αυτοαπασχόληση ή παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με οποιοδήποτε είδος σύμβασης (εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ),
όπως αυτά προκύπτουν ή θα προκύψουν από τις σχετικές
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών
2014, 2015 και 2016 προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές
και συμπληρωματικά από τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών, από τις οποίες θα προκύπτουν επίσης οι φορείς
ασφάλισης και οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,
4) με τυχόν καταβληθείσες συντάξεις, όπως αυτές
προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των οικείων
ασφαλιστικών φορέων, για τις περιπτώσεις συνταξιούχων που δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις της παραγράφου
3γ του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. 8964/27-5-2015 ερμηνευτική εγκύκλιο, με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες
για την εφαρμογή του ν. 4324/2015 (Α΄ 44)».
Β. Για τη διενέργεια του συμψηφισμού απαιτούνται τα
εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., στην οποία θα επισυνάπτονται αντίγραφα των αναφερόμενων στην παράγραφο Α
της παρούσας αποδεικτικών εγγράφων.
2) Βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
στην οποία θα αναγράφονται οι φορείς ασφάλισης του
εργαζόμενου και θα βεβαιώνεται το σύνολο των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του, που θα ελάμβανε από 11-6-2013 μέχρι την αναβίωση της σύμβασης
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 και της
κοινής υπουργικής απόφασης 2/17805/0022/13-3-2013,
καθώς και τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την κατάταξη των εργαζομένων.
3) Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης ανθρώπινου
δυναμικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. περί ανάληψης καθηκόντων
του εργαζόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
16Α του ν. 4173/2013.
4) Υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου, στην οποία δηλώνεται ρητά και αναλυτικά, για όλο το χρονικό διάστημα
από την 11η Ιουνίου 2013 μέχρι την αναβίωση της σύμβασής του, ο εκάστοτε φορέας ή οι φορείς απασχόλησης
του, η εργασιακή σχέση και η διάρκεια απασχόλησης του
κάθε φορά, καθώς και ότι δεν έλαβε κανένα άλλο ποσό
εκτός των δηλωθέντων στην φορολογική του δήλωση.
5) Ανέκκλητη δήλωση παραίτησης από το σύνολο των
τυχόν εκκρεμών δικαστικών διεκδικήσεων αναφορικά
με τις αποδοχές στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου Α
της παρούσας.
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Γ. Η υποβολή των αιτήσεων της προηγούμενης παραγράφου, μετά των οριζόμενων σε αυτήν δικαιολογητικών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20 ) ημερών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας και είναι υποχρεωτική για όλους
τους εργαζόμενους που έχουν αναλάβει καθήκοντα και
αναβίωσε η σύμβαση τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση τυχόν άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω
προθεσμίας και μη συμμόρφωσης του εργαζομένου με την
υποχρέωση που επιβάλλεται με την παρούσα, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
θα προβεί σε κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο.
Δ. Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας,
οποιεσδήποτε απαιτήσεις των εργαζομένων, των οποίων
αναβίωσε η εργασιακή σχέση κατά τα ανωτέρω, σχετικά με μισθούς, επιδόματα και κάθε είδους αποδοχές
για το χρονικό διάστημα μέχρι 11.6.2013, δεδομένου
ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 16Α του
ν. 4173/2013, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την υπ' αριθ. 2/11.06.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, εξακολουθούν να
υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.
Ε. Για την τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, θα χορηγηθούν νέες βεβαιώσεις
αποδοχών, με καταμερισμό των αναδρομικών ποσών
κατ' έτος, οι οποίες θα υποβληθούν με τροποποιητική
φορολογική δήλωση, απαλλασσόμενη κάθε προστίμου
ή άλλης επιβάρυνσης.
ΣΤ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου Γ, η Οικονομική Υπηρεσία της ΕΡΤ Α.Ε., βάσει των
επισυναπτόμενων στην αίτηση παραστατικών, λοιπών
δικαιολογητικών και των στοιχείων του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών, συντάσσει εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών αναλυτικούς πίνακες,
από τους οποίους θα προκύπτει το τελικώς οφειλόμενο προς ή από τον κάθε εργαζόμενο ποσό. Από τους
ίδιους πίνακες θα προκύπτει επίσης εάν υπάρχει ανάγκη
συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών (σε περίπτωση
αυτοαπασχόλησης ή εργασίας σε έτερο εργοδότη).
Ζ. Η καταβολή ή η επιστροφή του τελικώς οφειλόμενου ποσού που θα προκύψει, από τον συμψηφισμό,
για τους εργαζομένους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, θα γίνει τμηματικά από την
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέσω της μηνιαίας μισθοδοσίας τους, όπως
αυτό θα προσδιοριστεί με νεότερη κοινή απόφαση των
Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης και Οικονομικών.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2017
Οι Υπουργοί
Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 64178/Δ4
(2)
Φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ. μαθητών/τριών των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, λόγω ναυτολόγησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 4452/2017 (Α΄ 17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 18 α) του άρθρου 46 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83)
«Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 56/2016 (A' 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση
των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».
9. Τις διατάξεις των αρθ. 14, 17 της υπ’ αριθμ. 133381/
Δ4/26-08-2016 (Β' 2627) υπουργικής απόφασης «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα
Επαγγελματικά Λύκεια».
10. Την υπ' αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β' 3818)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
11. Το υπ' αριθμ. 2244.9/27173/11-04-2017 έγγραφο
της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
12. Το υπ'αριθμ.2324.1/25748/05-04-2017 έγγραφο
της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
13. Την υπ’ αριθμ. 41284/Β1/10-03-2017 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, οι
οποίοι φοιτούν στη Γ΄ τάξη ημερησίων και τις Γ-Δ΄ τάξεις εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017
και στη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος
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2017-2018 των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών
του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, λόγω ναυτολόγησης ως προσωπικό καταστρώματος ή μηχανής.
Άρθρο 1
Δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών των ειδικοτήτων
Πλοιάρχων και Μηχανικών
του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Προκειμένου να μην υπολογιστούν οι απουσίες, στον
χαρακτηρισμό της φοίτησης, που πραγματοποιήθηκαν
κατά τον χρόνο ναυτολόγησης, των μαθητών/τριων
του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών της Γ΄ τάξης ημερησίων και τις Γ΄ -Δ΄ τάξεις εσπερινών ΕΠΑΛ το σχολ. έτος
2016-2017 και της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ το σχολ.
έτος 2017-2018, ως προσωπικό καταστρώματος και μηχανής προς απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, απαιτείται
οι μαθητές/τριες να υποβάλουν στο σχολείο και πριν
από τη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για τον
χαρακτηρισμό της φοίτησης τα εξής:
α) Αίτηση για τον σκοπό αυτό
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου αρμοδίως θεωρημένο-επικυρωμένο στο οποίο να αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ναυτολόγησης, ώστε η υπηρεσία σε πλοίο να λαμβάνεται υπόψη
ως θαλάσσια υπηρεσία απαραίτητη για την απόκτηση
διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. Οι εν
λόγω ναυτολογήσεις-απολύσεις συντελούνται από τις Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού ή τις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, ενώ σε περίπτωση καταχωρήσεων στα ναυτικά
φυλλάδια πράξεων ναυτολόγησης και απόλυσης χωρίς
την σύμπραξη της αρμόδιας Αρχής από τον Πλοίαρχο,
απαιτείται επικύρωση των εν λόγω πράξεων από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (Δ.Ν.ΕΡ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν προσκόμισης από
τον ενδιαφερόμενο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
γ) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πλοίαρχο του
πλοίου και τον νόμιμο εκπρόσωπο της διαχειριστικής
εταιρείας, στην οποία να αναγράφονται:
i) η ολική χωρητικότητα του πλοίου πάνω από 500 ο.χ
και η ισχύς των κινητηρίων μηχανών πάνω από 450Kw,
ii) οι ημερομηνίες πρόσληψης και απόλυσης και
iii) η ειδικότητα με την οποία είχαν ναυτολογηθεί οι
μαθητές/τριες,
δ) Οποιαδήποτε επίσημα πιστοποιητικά ή ναυτιλιακά
έγγραφα, όπως Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας, Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας 1969, έγγραφο εθνικότητας
πλοίων με τα οποία πιστοποιείται η ολική χωρητικότητα
του πλοίου πάνω από 500 ο.χ καθώς και η ισχύς των κινητηρίων μηχανών πάνω από 450Kw. Σε ότι αφορά πλοία
με ελληνική σημαία που εκτελούν πλόες εσωτερικού και
δεν διαθέτουν το Πιστοποιητικό Χωρητικότητας 1969, η
ολική χωρητικότητα σε GT πιστοποιείται με βεβαίωση
αναγνωρισμένου οργανισμού (νηογνώμονα).
Άρθρο 2
Υπολογισμός απουσιών
Ο αριθμός των απουσιών που δύνανται να πραγματοποιήσουν οι μαθητές/τριες που ναυτολογήθηκαν προς
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απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, για τον υπόλοιπο χρόνο
φοίτησής τους, υπολογίζονται αναλογικά σύμφωνα με τα
ισχύοντα όρια απουσιών για ένα διδακτικό έτος. Ειδικότερα κατά τον υπολογισμό, τα ετήσια όρια των απουσιών,
όπως ορίζονται στο αρθ. 17 της υπ' αριθμ. 133381/Δ4/2608-2016 (Β' 2627) υπουργική απόφαση, θεωρείται ότι αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) διδακτικές εβδομάδες.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από το σχολικό έτος
2016-2017 για την Γ΄ τάξη ημερησίων και για τις Γ΄-Δ΄
τάξεις εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και το σχολικό έτος 2017-18
για τη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Απριλίου 2017
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./45/8032
(3)
Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2266/1994
(ΦΕΚ 218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6897/7-3-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
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καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή του Φίλιππου Σταύρου σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ), κλάδου Τεχνικών, στην Περιφέρεια Αττικής (Π.Ε.
Πειραιώς) του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/
13-12-1994), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./47/10560, 2214
(4)
Ανακατανομή διοριστέων της 2ΕΓ/2016 Προκήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ.
6/10.10.2016,τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’208/04-11-2016) με
θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’210/
05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΣΣΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α΄2016).
4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/494/οικ.9783/
05-04-2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την
υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 (Α΄48) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016
(Α’ 33).» (ΦΕΚ 1106/ Β΄/2016).
5. Την Προκήρυξη 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ.
6/10.10.2016,τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π).
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ.32041/15-12-2016
απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
θέμα «Απόφαση κατανομής διοριστέων της 2ΕΓ/2016 Προκήρυξης» (ΦΕΚ 4731/Β΄2016, ΑΔΑ: 7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ)
όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 323/Β΄/2017.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο
Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016,
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 ).
8. Την αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ
323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
9. Το υπ΄αριθμ. 50171/Ζ2/23-03-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης
του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή διοικητικού προσωπικού της
Προκήρυξης 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ.
6/10.10.2016,τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)/
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)/
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)/ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)/ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
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(5)

Κατανομή για πρόσληψη στη ΔΕΗ Α.Ε. συγγενούς
θανόντος σε εργατικό ατύχημα, βάσει ειδικών
διατάξεων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11, παρ. 5, του ν. 3833/2010 «Προστασία της
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010),
όπως ισχύουν και τις διατάξεις της παρ. 21, του άρθρου
ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
(ΦΕΚ 218/Α/13-12-1994), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α 75-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό
των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ.ΔΑΝΠΟ/6053/8.3.17 έγγραφο
της ΔΕΗ Α.Ε.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Α.Ε. του Μελισσίδη Βασίλειου του Χρήστου, συγγενούς
θανόντος σε εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 6 του ν.2244/1994 (ΦΕΚ
168/Α/1994), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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Τροποποίηση της υπ' αρ. 4896/4-11-2016 απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ)Διαμερίσματα, του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος
«Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με Σύνδρομο Down της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών».
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7-6-2010) άρθρο 186, Ζ Τομέας Υγείας ,«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό
με το άρθρο 282 παρ. 1 και το άρθρο 283 παρ. 3 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).
2. Τις διατάξεις της αρ. 109290/39629/2016 (ΦΕΚ
4251/τ.Β'/29-12-2016) απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
με την οποία εγκρίθηκε η αρ.438/2016 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής που είχε καταρτισθεί με το π.δ.
145/2010(ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) και τροποποιηθεί με
την αρ.44403/2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-2011) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών
3. Την αρ. πρωτ. οικ. 8840/13-1-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/
17-1-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. οικ.14027/20-1-2017 (ΦΕΚ 97/
τ.Β΄/23-1 -2017), οικ. 53499/13-3-2017(ΦΕΚ 804/τ.Β΄/
13-3-2017), οικ. 59417/20-1-2017 (ΦΕΚ 945/τ.Β΄/21-3-2017)
αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής.
4. Την αρ. πρωτ. οικ.55888/15-3-2017 απόφαση της
Περιφέρειας Αττικής περί μετακίνησης Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης.
5. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα
Διαύγεια-και άλλες διατάξεις»
6. Τις διατάξεις του ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/1995) και
ειδικότερα του άρθρου 1 «για τις οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3329/2005
(ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4-4-2005) περί ίδρυσης και λειτουργίας Στε-
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γών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία
(Σ.Υ.Δ.Αμεα).
8. Την αρ. Π3β/Φ.ΓΕΝ./Γ.Ποικ.3394/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 74/τ.Β/29-1-2007) «Προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από
νοητική υστέρηση»
9. Την υπ' αρ. 4896/4-11-2016 (ΦΕΚ 3683/τ.Β΄/
15-11-2016) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με
Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ)-Διαμερίσματα, στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «
Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο DOWN της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών».
10. Την αρ. πρωτ. 1620/15-3-2017 αίτηση του «Ιδρύματος Περιθάλψεως Ατόμων με νοητική Υστέρηση ή
Σύνδρομο DOWN "ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» και τον διακριτικό τίτλο «Ίδρυμα
"ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
» ή «Ίδρυμα ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» για τροποποίηση της
υπ'αρ. 4896/4-11-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)
Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ)-Διαμερίσματα λόγω αλλαγής
επωνυμίας και κανονισμού λειτουργίας, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ' αρ. 4896/4-11-2016 απόφαση
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία
(Προσώπων με Νοητική Υστέρηση)-Διαμερίσματα λόγω
αλλαγής της επωνυμίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος και του κανονισμού λειτουργίας, με νέα επωνυμία
«Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με νοητική Υστέρηση
ή Σύνδρομο DOWN "ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» και τον διακριτικό τίτλο «Ίδρυμα
"ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» ή
«Ίδρυμα ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. 4896/4-11-2016 απόφαση.
3. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο Διαδίκτυο
και ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2017
Η Περιφερειακή Σύμβουλος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΒΑΛΙΑ
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Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 12150/29-12-2011
απόφασης όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ.
1360/11-7-2012 και υπ' αρ. 1203/σχετ. 1064/
26-5-2015 αποφάσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση
(Π.ΝΟ.Υ)-Οικοτροφεία του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με
Νοητική Υστέρηση ή με Σύνδρομο Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7-6-2010) άρθρο 186, Ζ Τομέας Υγείας, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό
με το άρθρο 282 παρ. 1 και το άρθρο 283 παρ. 3 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).
2. Τις διατάξεις της αρ. 109290/39629/2016
(ΦΕΚ 4251/τ.Β'/29-12-2016) απόφασης της ασκούσας
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η αρ.438/2016 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής που είχε καταρτισθεί με το π.δ.
145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) και τροποποιηθεί
με την αρ. 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
3. Την αρ. πρωτ. οικ. 8840/13-1-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/
17-1-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί « Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής « Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. οικ. 14027/20-1-2017 (ΦΕΚ 97/τ.Β΄/
23-1-2017), οικ. 53499/13-3-2017 (ΦΕΚ 804/τ.Β΄/
13-3-2017), οικ. 59417/20-1 -2017 (ΦΕΚ 945/τ.Β΄/
21-3-2017) αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής
4. Την αρ. πρωτ. οικ.55888/15-3-2017 απόφαση της
Περιφέρειας Αττικής περί μετακίνησης Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης.
5. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα
Διαύγεια-και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/1995)
και ειδικότερα του άρθρου 1 «για τις οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής
Πρόνοιας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3329/2005 (
ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4-4-2005) περί ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία
(Σ.Υ.Δ.Αμεα)
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8. Την αρ. Π3β/Φ.ΓΕΝ./Γ.Ποικ.3394/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 74/τ.Β/29-1-2007) « Προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από
νοητική υστέρηση»
9. Την υπ'αρ. οικ.12150/29-12-2011(ΦΕΚ 164/τ.Β΄/
6-2-2012) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με
Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ)-Οικοτροφεία, στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα
«Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με Νοητική
Υστέρηση ή με σύνδρομο DOWN της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».
10. Την υπ' αρ. 1360/11-7-2012 (ΦΕΚ 2185/τ.Β΄/
24-7-2012) τροποποίηση της υπ' αρ. 12150/29-12-2011
απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)
Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική
υστέρηση (Π.NO.Υ) - Οικοτροφείων του Εκκλησιαστικού
Ιδρύματος « Ίδρυμα περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων με
Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» λόγω μεταβολής του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος , με νέο ιδιοκτήτη την A.M.Κ.Ε. με την επωνυμία « Αποστολή » της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
11. Την υπ' αρ. 1203/σχετ.1064/26-5-2015 (ΦΕΚ 1126/
τ.Β΄/12-6-2015) απόφαση τροποποίησης της υπ' αρ.
12150/29-12-2011 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ.
1360/11-7-2012 απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.NO.Υ) - Οικοτροφεία της
A.M.Κ.Ε. με την επωνυμία « ΑΠΟΣΤΟΛΗ » της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λόγω αλλαγής του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, με νέο ιδιοκτήτη το Εκκλησιαστικό ίδρυμα
με την επωνυμία «Ίδρυμα Περιθάλψεως Θηλέων Ατόμων
με Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο DOWN της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών».
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12. Την αρ. πρωτ. 1620/15-3-2017 αίτηση του « Ιδρύματος Περιθάλψεως Ατόμων με νοητική Υστέρηση ή
Σύνδρομο DOWN "ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών » και τον διακριτικό τίτλο «Ίδρυμα
"ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών » ή
«Ίδρυμα ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ» για τροποποίηση της υπ' αρ.
οι.12150/29-12-2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δύο
(2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων
με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ)-Οικοτροφεία λόγω αλλαγής επωνυμίας και
κανονισμού λειτουργίας, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ'αρ.οικ.. 12150/29-12-2011
απόφαση (όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'αρ. 1360/
11-7-2012 και υπ' αρ. 1203/σχετ. 1064/26-5-2015 αποφάσεις) χορήγησης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δύο
(2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (Προσώπων με Νοητική Υστέρηση)-Οικοτροφεία
λόγω αλλαγής της επωνυμίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος και του κανονισμού λειτουργίας, με νέα επωνυμία
«Ίδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με νοητική Υστέρηση ή
Σύνδρομο DOWN "ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» και τον διακριτικό τίτλο «Ίδρυμα
"ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»
ή «Ίδρυμα ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. οικ. 12150/29-12-2011
απόφαση.
3. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο Διαδίκτυο
και ισχύει μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2017
Η Περιφερειακή Σύμβουλος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΒΑΛΙΑ
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