
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπέρβαση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου Αγρινίου.

2 Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε μό-
νιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας.

3 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

4 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

5 Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για κα-
θαριότητα του Περιφερειακού Επιμορφωτικού 
Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Καβάλας.

6 Τροποποίηση της αριθμ. Α3(γ)/οικ.76492/2016 
υπουργικής απόφασης «Κοστολόγηση και ανα-
κοστολόγηση ιατρικών πράξεων» (ΦΕΚ 3458/
Β΄/2016).

7 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18544/29.12.2016 
απόφασης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4528/
τ.Β/30.12.2016 σχετικά με αποζημίωση προσθέ-
των αμοιβών των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκο-
μείου Παίδων Αθηνών Παν. και Αγλαΐας Κυριακού, 
μονίμων και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2017.

8 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Άργους Ορεστικού.

9 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π. 
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ EMM. ΠΑΠΠΑ» για το έτος 2017.

10 Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για υπογραφή «Με 
εντολή Αντιπεριφερειάρχη» για την επισημείωση 
της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   2656 (1)
Υπέρβαση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνη-
σης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου Αγρινίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 

Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α΄94).

2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

β) Του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 172).

γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης» (Α΄208).

δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

3. Τη με αριθμό Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

4. Την αριθμ. 60362/6249/27-4-2016 (ΦΕΚ 1474/Β΄) 
απόφαση με την οποία καθορίστηκε το ανώτατο όριο 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
των ΟΤΑ α' βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

5. Το υπ' αριθμ. 100621/8-8-2016 έγγραφο της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-
Ιονίου, με το οποίο συναινεί για την έγκριση υπέρβασης 
είκοσι (20) ημερών του ανωτάτου ορίου των επιτρεπό-
μενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του 
Ξυλωμένου Κωνσταντίνου του Θωμά, υπαλλήλου του 
κλάδου ΔΕ Οδηγών του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2016.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Το αριθμ. 43877/15-7-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των 
οκτακοσίων (800) ευρώ και θα καλυφθεί από τον προϋ-
πολογισμό του Δήμου Αγρινίου από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον ΚΑ-20-6422 «Οδοιπορικά έξοδα και απο-
ζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας του Ξυλωμένου Κωνστα-
ντίνου του Θωμά , υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Οδηγών 
του Δήμου Αγρινίου, κατά επτά (7) ημέρες για το έτος 
2016.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ. 473/7/335293/Σ. 67 (2)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε μό-

νιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας.

  Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007.
β. Το πρακτ. Υ.Σ. ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ με αριθ. 14/16, θέμα 4ο 

συν. της 18-11-2016.
γ. Την απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνι-

κής Άμυνας με αριθμ. 247372/5-9-16 «Διορισμός Ειδικού 
Γραμματέα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
τ.ΥΟΔΔ/2016).

δ. Την απόφαση ΥΕΘΑ με αριθμ. Φ.900/102/247412/
Σ.560/09-09-2016 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ 
στην Ειδική Γραμματέα ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ Β΄ 2983/2016), 
αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του επαίνου στους μό-
νιμους πολιτικούς υπαλλήλους:

α. Παναγιώτη Βαρύτιμου του Σταύρου, Α΄ βαθμού, 
κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας Αεροναυπηγός-
Μηχανικός και

β. Σταύρο-Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Στυλιανού, 
Α΄ βαθμού, κλάδου TE ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ειδικότητας Δόκιμος 
Πλοίαρχος Ε.Ν. που υπηρετούν στη Διεύθυνση Α2/ΓΕΝ, 
διότι ενεργώντας πέραν των υπηρεσιακών τους καθηκό-
ντων, προέβησαν στην άμεση εκπόνηση ενημερώσεων 
και αναλύσεων με σκοπό την πλήρη και αναλυτική ενη-
μέρωση της Ηγεσίας για θέματα Διεθνούς Ασφάλειας, 
καταδεικνύοντας τον υψηλό επαγγελματισμό τους και 
το επίπεδο κατάρτισής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017 

Η Ειδική Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ

Ι

    Αριθμ. Βαθμ. Προτερ. 9192/Δ1 (3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-10-12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(ΦΕΚ 18/τ.Α/25-01-13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικατα-
στάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/9-5-13) «Επείγοντα μέτρα εφαρ-
μογής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ.Α/17-9-13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/10-12-13)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...
και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
(ΦΕΚ 8/τ.Α/10-01-14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις», του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15-05-14) «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και 
του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α/06-09-16) 
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756 τ.Α΄).

4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών .. 
ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1584 τ.Β΄).

5. Την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/172012/Δ5/13-11-2013 υπουρ-
γική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου στην 
Μάνου Ευφροσύνη.

6. Την με αριθμ. 8212/26-9-2016 αίτηση της ενδιαφε-
ρόμενης.
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7. Την με αριθμ. ΔΑ/62871/25-11-2016 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/172012/Δ5/
13-11-2013 (ΦΕΚ 344/Β΄/13 -02-2014) άδεια ίδρυσης 
Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου, ως προς τις αίθουσες 
διδασκαλίας ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην 
Μάνου Ευφροσύνη άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για οκτώ (8) 
αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας οι δύο είκοσι δύο 
(22) μαθητών, οι δύο είκοσι ενός (21) μαθητών, οι δύο 
είκοσι (20) μαθητών, η μία είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών 
και η μία είκοσι τριών (23) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδι-
ωτικό Δημοτικό Σχολείο - ΜΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Κα-
σταλίας 13 στην Εκάλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Βαθμ. Προτερ. 9177/Δ1 (4)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-10-12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(ΦΕΚ 18/τ.Α/25-01-13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικατα-
στάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του 
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/
10-12-13) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου...και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
(ΦΕΚ 8/τ.Α/10-01-14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις», του άρ-
θρου 48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15-05-14) «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και 
του άρθρου 29 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α/06-09-16) 

«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756 τ.Α΄).

4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. 
ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1584 τ.Β΄).

5. Την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/172035/Δ5/13-11-2013 υπουρ-
γική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην Μά-
νου Ευφροσύνη.

6. Την με αριθμ. 8211/26-9-2016 αίτηση της ενδιαφε-
ρόμενης.

7. Την με αριθμ. ΔΑ/62871/25-11-2016 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/172035/Δ5/
13-11-2013 (ΦΕΚ 360/Β΄/14 -02-2014) άδεια ίδρυσης Ιδι-
ωτικού Νηπιαγωγείου, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας 
και τον αριθμό των νηπίων ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην Μά-
νου Ευφροσύνη άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα 
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ 
(28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδι-
ωτικό Νηπιαγωγείο - ΜΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κασταλίας 
13 στην Εκάλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 14/Φ.15.4/18-1-2017 (5)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για κα-

θαριότητα του Περιφερειακού Επιμορφωτικού 

Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Καβάλας.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΕΚ) ΚΑΒΑΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το με αριθμ. 2/74839/0026/10-10-2012 έγγραφο 

της 26ης Δ/νσης Συντ/σμου και Ελέγχου εφαρμογής Δη-
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μοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής με θέμα «Πάγιο κατ' αποκοπή 
χορήγημα για καθαριότητα».

2. Την αριθμ. 2/5091/0026/25-5-2012 (ΦΕΚ 1741/Β/
25-5-2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί 
«Καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ'αποκοπή χορηγημάτων 
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

3. Το ν.  3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) σχετικά με 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

4. Την αριθμ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 1340/16-10-2002, τ.Β΄) «Καθορισμός των ειδικότε-
ρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστάμενων 
των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευ-
θυντών των σχολικών μονάδων ΣΕΚ και των συλλόγων 
των διδασκόντων».

5. Το π.δ. 250/1992 αρ. 11, παρ. 8, «Αρμοδιότητες Δι-
ευθυντή ΠΕΚ».

6. Την αριθμ. ΣΤ5/56/13-11-2000 απόφαση του Υπουρ-
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1409/
17-11-2000 τ.Β΄) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
“Με εντολή Υπουργού” στους προϊσταμένους των Δι-
ευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών και 
στους Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών 
Κέντρων (Π.Ε.Κ.)».

7. Τη με αριθμ. 223858/Β1/30-12-2016 υπουργική από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αν. Υπουργού 
Οικονομικών (ΦΕΚ 4331/τ.Β΄/30-12-2016) περί «Ανάθε-
σης αρμοδιοτήτων των άρθρων 24,26, 66 και 69Γ του 
ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από 
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και θρησκευμάτων στις Δημοσιονομικές 
Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους».

8. Τη με αριθμ. 158701/Γ1/27-9-2016 (ΑΔΑ: 
7ΙΗΞ4653ΠΣ-ΦΚΣ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και θρησκευμάτων, περί «Ορισμού Διευθυντών 
και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά 
Κέντρα (ΠΕΚ) της χώρας».

9. Τη με αριθμ. 434/Φ. 14.1/13-12-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΣΟΙ4653ΠΣ-7ΚΟ) απόφαση του Διευθυντή του Περιφε-
ρειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Καβάλας με θέμα 
«Κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2017 του ΠΕΚ Καβάλας (ΕΦ 90-25/183) σε επιμέρους ΚΑΕ.

10. Τη με αριθμ. 2/96747/ΔΠΓΚ/15-12-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΜΚΧΗ-773) απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών 
περί «Διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017».

11. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της Υπηρεσί-
ας για το έτος 2017 ποσού 5.500,00 € στον Ειδικό Φορέα 
90-25/183, ΚΑΕ 1232 και με ποσοστό διάθεσης 80% για 
κατ' αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.

12. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος του κατ' αποκοπή χορηγήματος 

για δαπάνη καθαριότητας στο Περιφερειακό Επιμορφω-
τικό Κέντρο (ΠΕΚ) Καβάλας του Ειδικού Φορέα 90-25/183 
και ΚΑΕ 1232 στο ποσό των 2.648,64€, για το έτος 2017, 
(α/α 3250 Δ.Υ.Ε.Ε. Καβάλας).

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά 
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση 2/5091/0026/
25-5-2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25-5-2012) απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 17 Ιανουαρίου 2017

Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Α3(γ)/οικ. 6015 (6)
Τροποποίηση της αριθμ. Α3(γ)/οικ.76492/2016 

υπουργικής απόφασης «Κοστολόγηση 

και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων»

(ΦΕΚ 3458/Β΄/2016).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διο-

ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.  3918/2011 
(ΦΕΚ 31/Α΄) «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ25/06-10-2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»
(ΦΕΚ 2144/Β΄).

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαρά-
κη» (ΦΕΚ 2168/Β΄).

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 44549/Δ9.12193/9-10-2015
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. 
Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169/Β΄).

6. Την υπ' αριθμ. Α3γ/οικ. 71924/28-9-2016 υπουργι-
κή απόφαση «Αποδοχή της υπ' αριθμ. 3 απόφασης της 
256ης/24-6-2016 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. (Ορθή Επανά-
ληψη)».

7. Την Ορθή Επανάληψη της υπ' αριθμ. 3 απόφαση 
της 256ης/24-6-2016 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. (θέματα 
α, β, γ, δ και ε).

8. Το αριθμ.  ΚΕΣΥ(β)/Γ.Π.οικ./2-12-2016 έγγραφο του 
ΚΕΣΥ, με το οποίο διαβιβάστηκε έγγραφο του Προέδρου 
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του και Προέδρου της Εκτελεστικής του Επιτροπής, σχε-
τικά με την Ψηφιακή Μαστογραφία.

9. Την αριθμ. Β1α/οικ.96421/20-12-2016 βεβαίωση της 
Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών του Υπουργείου Υγείας.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη από αυτή 
που προκαλείται από την αριθμ. Α3(γ)/οικ.76492/2016 
τροποποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση, αποφα-
σίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Α3(γ)/οικ.76492/2016 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3458/Β΄/2016) ως εξής: 

Στην παρ. Δ, οι ακόλουθες δύο (2) εξετάσεις:

Εξέταση Κόστος (ευρώ)

ΨΗΦΙΑΚΗ DR 35

ΨΗΦΙΑΚΗ CR 30

αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Εξέταση Κόστος (ευρώ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 35

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη κοινή υπουργική 
απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αναπληρωτής Υπουργός
Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1306 (7)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 18544/29.12.2016 

απόφασης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4528/

τ.Β/30.12.2016 σχετικά με αποζημίωση προσθέ-

των αμοιβών των υπαλλήλων του Γενικού Νοσο-

κομείου Παίδων Αθηνών Παν. και Αγλαΐας Κυρι-

ακού, μονίμων και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 

2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθμ. 37/28.12.2016 (ΘΕΜΑ 1) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με 

την οποία αποφασίστηκε «... η έγκριση καταβολής απο-
ζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και 
αργιών των υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας, μονίμων 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως αναγράφο-
νται στα έγγραφα των Προϊστάμενων της Διοικητικής-
Τεχνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, 
για το έτος 2017 ήτοι συνολικά αριθμός υπαλλήλων 182 
καθώς και 30.544 ώρες καθημερινής υπερωριακής απα-
σχόλησης αυτών και επιπλέον 5.880 ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης Αργίας.

Τα ως άνω ποσά και οι ώρες επιμερίζονται ισόποσα 
ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή όπως δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως ...».

2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄) η αποζημίωση των 
υπαλλήλων για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου ακολουθεί τη διαδικασία και προϋποθέ-
σεις της παραγράφου Α1 του ανωτέρω Νόμου δηλ. «... Για 
το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξου-
σιοδοτημένο από αυτό όργανο.

Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωρι-
ακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επι-
βάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή 
τους ...».

3. Την υπ' αριθμ. 18544/29.12.2016 απόφαση.
4. Την υπ' αριθμ. 1/10.01.2017 (ΘΕΜΑ 16) απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει:
Την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 18544/

29.12.2016 απόφασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4528/
τ.Β΄/30.12.2016 και διαμόρφωσης αυτής ως ακολούθως:

Την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης: 
α) Καθημερινής και αργιών των υπαλλήλων του Νοσο-

κομείου, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου, ως αναγράφονται στα έγγραφα των Προϊστάμενων 
της Διοικητικής - Τεχνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου, για το έτος 2017 ήτοι συνολικά αριθ-
μός υπαλλήλων 182 καθώς και 30.880 ώρες καθημερινής 
υπερωριακής απασχόλησης αυτών και επιπλέον 5.544 
ώρες υπερωριακής απασχόλησης Αργίας.

β) Νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλή-
λων του Νοσοκομείου, μονίμων και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου, μέχρι του εναπομείναντος ποσού της 
εγκριθείσας πίστωσης έτους 2017.

Οι ανωτέρω ώρες επιμερίζονται ισόποσα ανά εξάμηνο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017

Η Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
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    Αριθμ. οικ. 10801 (8)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Άργους Ορεστικού.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα-Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδο-
νίας» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27-12-2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, υποπαρ. δ9) της παραγρ. 
δ), άρθ. 2 του ν.  4336/2015.

4. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
6-2-2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015) με την οποία έγινε απο-
δεκτή η παραίτηση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.  4257/2014 
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014).

6. Το υπ' αριθμ. 7/10-01-2017 αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Οργα-
νισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης (ΟΠΑΚΠΑ) του Δήμου Άργους Ορεστικού.

7. Την υπ' αριθμ. 8/10-01-2017 βεβαίωση του Προέ-
δρου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΟΠΑΚΠΑ) 
του Δήμου Άργους Ορεστικού, περί ύπαρξης των απαι-
τούμενων πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης που θα 
προκληθεί.

8. Τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. για την κίνηση εκτός έδρας 
των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. για εκτέλεση ή παροχή υπη-
ρεσίας για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, 
σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, αποφασί-
ζουμε:

Καθορίζουμε ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας για το έτος 2017 για τους υπαλ-
λήλους του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδείας Αθλητισμού 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΟΠΑΚΠΑ) του 
Δήμου Αργούς Ορεστικού, ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

1. Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 20

2. Τ.Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 20

3. Δ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 20

4. Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 20

Με την αριθμ. 8/10-01-2017, βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνι-
κής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΟΠΑΚΠΑ) του Δήμου Άργους Ορεστικού, βεβαιώνεται ότι προβλέπεται πίστωση 
στον προϋπολογισμό του 2017:

• ΚΑΕ: 00.6073 με ποσό 2.000,00 ευρώ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 
σεμινάρια.

• ΚΑΕ: 10.6422 με ποσό 1.500,00 ευρώ Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων,
για την κίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστα-

σίας και Αλληλεγγύης (ΟΠΑΚΠΑ) του Δήμου Άργους Ορεστικού για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας για συμμετοχή 
σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια εκπαίδευση και μετεκπαίδευση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 26 Ιανουαρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 22448/2016 (9)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ EMM. ΠΑΠΠΑ» για το έτος 2017.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1 .Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-8-2015) και του αριθμ. οικ.2/74450/ΔΕΠ με θέμα: παροχή οδη-

γιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» 

2. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 άρθρο 5, περιπτ. θ'.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.   3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν.  2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν.  2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα 
μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

8. Την υποπαρ. δ9 της παρ. δ του αρθρ.2 του ν.  4336/2015.
9. Την αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (ΦΕΚ 24/
Α΄/6-2-2015).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 σύμ-
φωνα με τις οποίες «Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του δύναται να μετα-
βιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα 
υπογραφής “με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης”, τηρουμένων των διατάξεων των 
παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005. 
Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθή-
κοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή».

11. Το αριθμ. 679/19-12-2016 έγγραφο του Ν.Π. Δήμου 
Εμμ. Παππά για μετακίνηση των υπηρετούντων σ' αυτόν 
υπαλλήλων του εκτός έδρας. 

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δήμου 
Εμμ. Παππά οικονομικού έτους 2017 ύψους ευρώ, στον 
οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 3.000,00 ευρώ 
στον Κ.Α.Ε. 00.6422.01 με την ένδειξη «Οδοιπορικά 
έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», 
πίστωση ύψους 2.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10.6422.05 
και με την ένδειξη «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίω-
ση μετακινούμενων υπαλλήλων» και πίστωση ύψους 
900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30.6422.01 και με την ένδειξη 
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων» σύμφωνα με την από 15-12-2016 βεβαίωση 
του Προέδρου Δ.Σ. του Κ.Α.Κ.Π.Ο. 

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη 600.00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δήμου Εμμ. Παππά οικονομικού έτους 2017.

Στον προϋπολογισμό του Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δήμου Εμμ. Παπ-
πά οικονομικού έτους 2017 έχει προβλεφθεί πίστωση 
ύψους 600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15.6422.01 με την ένδει-
ξη «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για 
μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό» σύμφωνα με 
την αριθ. 680/19-12-2016 βεβαίωση του Προέδρου Δ.Σ. 
του Κ.Α.Κ.Π.Ο., αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το 
έτος 2017 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων των υπηρετούντων στο Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δήμου Εμμ. 
Παππά ως εξής:

Ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Νηπιαγωγών, ημέρες 5.
Δύο (2) υπάλληλοι TE Βρεφονηπιοκόμων, ημέρες 10.
Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-

ρίστου και ορισμένου χρόνου θα ακολουθούν ανάλογα 
με την ειδικότητά τους τα ανωτέρω, κατά κατηγορία και 
κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων 
υπαλλήλων κατά μήνα και κατ' έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 20 Ιανουαρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 21538(110) (10)

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για υπογραφή «Με 

εντολή Αντιπεριφερειάρχη» για την επισημείωση 

της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE).

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 παρ. ΙΙ, εδ. 

Θ., περίπτωση 12 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ.  133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας».

3. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ.Β΄/30-12-2016) 
με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, 
ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010).

4. Τις διατάξεις του ν.  1497/1984 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/
27-11-1984) «Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης περί 
κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων 
εγγράφων».

5. Το αριθμ. 5325/02-02-2011 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης-Δ/νσης Οργάνωσης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών περί χορήγησης της Επισημείωσης της 
Σύμβασης της Χάγης, μετά το ν. 3852/2010.

6. Τα υπ' αριθμ. 9643/19-03-2015 και 10508/
27-03-2015 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με το Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).

7. Την υπ' αριθμ. 461114(9980)/18-11-2014 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί μετα-
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βίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στους Αντιπερι-
φερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας .......» 
(ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/21-11-2014).

8. Την υπ' αριθμ. 277291(2475)/26-07-2012 προη-
γούμενη απόφαση «Περί εξουσιοδότησης υπαλ/λων 
για υπογραφή και χορήγηση με εντολή Αναπληρωτή 
Περ/ρχη της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης 
(APOSTILLE) (ΦΕΚ 2278/τ.Β΄/06-08-2012), αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τους παρακάτω υπαλλήλους του 
Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης της 
Υποδιεύθυνσης Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, να υπογράφουν και να χορηγούν, «Με 
εντολή Αντιπεριφερειάρχη» , την επισημείωση της Σύμ-
βασης της Χάγης (APOSTILLE), στα δημόσια Διοικητικά 
έγγραφα που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ημαθίας και στα πιστοποιητικά έγγραφα ή 
αποσπάσματα που χορηγούνται από το Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή 
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα οποία δεν φέρουν 
χωρική αρμοδιότητα και να τηρούν το σχετικό βιβλίο, 
σύμφωνα με την ισχύουσα για το θέμα αυτό νομοθεσία:

1.  Μαραντίδου Ιωάννα, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - 
Γραμματέων. 

2. Παραπούρα Νικολέτα, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - 
Γραμματέων (αναπληρώτρια). 

3. Πεντεφούντα Χρυσάνθη, του κλάδου ΠΕ Διοικητι-
κού-Οικονομικού (αναπληρώτρια).

Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προη-
γούμενη σχετική.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 20 Ιανουαρίου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  

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