
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 
έτους 2016.

2 Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/
07-10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3237/
2016, τ.Β΄) με θέμα «Καθορισμός των σχολικών 
μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός 
των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής 
για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

3 Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας της Μ.Φ.Η. με 
το διακριτικό τίτλο «ΕΚΑΒΗ» λόγω αλλαγής Ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος- Εταιρικής σύνθεσης της 
εταιρείας «ΕΚΑΒΗ ΕΠΕ».

4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην 
Εταιρεία «ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε.», για το επί της οδού Ηλεκτρουπόλεως 
44 οίκημα στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης 
Αττικής.

5 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στην 
Εταιρεία «Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με το δι-
ακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για το επί της οδού 
Νηρέως 3 οίκημα στον Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής.

6 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω-
νικού Λειτουργού στην ΚΟΚΟΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩ-
ΑΝΝΗ.

7 Συμπλήρωση της με αριθμό 497/2016 αναφορικά 
με το καθορισμό εργάσιμων ωρών Κυριακών και 
εξαιρέσιμων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανα-
κύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Φλώρι-
νας για το έτος 2016.

8 Κατάργηση δεκατεσσάρων (14) Εργαστηρίων και 
ενός (1) Μουσείου του Τμήματος Νομικής της Νο-
μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος της διόρθωση σφάλματος 
της Φ133558/2016/0024592/15-9-2016 απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 3435/Β/25-10-2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./100/25457 (1)
  Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 

έτους 2016.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 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. 24/27-1-2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ-
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Την απόφαση Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστό-
φορο Βερναρδάκη».

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 Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ.72303/29-9-2016 έγ-
γραφο του Υπουργείου Υγείας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή επτακοσίων εξήντα (760) Ιατρών, κλά-
δου Ε.Σ.Υ., για τη λειτουργία ειδικών μονάδων (Μ.Ε.Θ., 
Μ.Ε.Ν.Ν., Μ.Α.Φ., Τ.Ε.Π., κ.λπ.), στο Υπουργείο Υγείας, για 
το έτος 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 181801/ΓΔ4 (2)
    Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/

07-10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3237/

2016, τ.Β΄) με θέμα «Καθορισμός των σχολικών 

μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός 

των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής 

για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 20, 21 και 38 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
2. τις διατάξεις του Ν. 2101/1992 (Α΄ 192), με τον οποίο 

κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαι-
ώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,

3. τις διατάξεις του Ν. 3304/2005 (Α΄ 16) για την «Εφαρ-
μογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυ-
λετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσα-
νατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού,

4. τις διατάξεις του άρθ. 2, παρ. 6 του Ν.2986/2002 
(24Α΄) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

5. τις διατάξεις των άρθ. 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 
(71Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - κα-
θιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,

6. τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 26 του Ν. 3879/
2010 (163Α΄), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοι-
πές διατάξεις»,

7. το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (98Α΄) «Κωδικοποίη-
ση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα»,

8. τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (114Α΄) περί Μετο-
νομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,

9. τις διατάξεις του με Π.δ. 73/2015 (116Α΄) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,

10. τη με αριθ. πρωτ. 152360/ΓΔ4/19-09-2016 κοινή 

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3049/2016, τ.Β΄) με θέμα 
«Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρό-
γραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκ-
παίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδι-
κασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»,

11. τη με αριθ. πρωτ. 131024/Δ1/08-08-2016 υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 2687/2016, τ.Β΄) με θέμα: «Ρυθμίσεις 
Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) -Ίδρυση 
Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών 
Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση 
των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες 
Π.Ε.»,

12. τη με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/
08.10.2002 (1340Β) υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυ-
ντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 
και των συλλόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

13. τη με αριθ. πρωτ. 150277/Α1/25.09.2015 (2110Β) 
υπουργική απόφαση «Συντομογραφία τίτλου του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

14. τη με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 (ΦΕΚ 
3237/2016, τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Κα-
θορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 
2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»

15. τη με αριθ. πρωτ. 174033/Δ1/18-10-2016 (ΦΕΚ 
3391/2016, τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τρο-
ποποίηση της με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β΄) με θέμα: Κα-
θορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 
2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»

16. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 179574/Β1/26.10.2016 
εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143
τ. Α΄),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του 
Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄) της Γενικής Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/
07-10-2016 (ΦΕΚ 3237/2016, τ. Β΄) υπουργική απόφαση 
περί καθορισμού των σχολικών μονάδων για το σχολικό 
έτος 2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι 
Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 
(ΔΥΕΠ)» ως εξής:

Προστίθεται το 3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λαυ-
ρίου με κωδικό σχολείου 9050558 στο κέντρο Φιλοξε-
νίας Λαύριο Αγροτική Τράπεζα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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Αριθμ. 4910 (3)
    Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας της Μ.Φ.Η. με 

το διακριτικό τίτλο "ΕΚΑΒΗ" λόγω αλλαγής Ιδιο-

κτησιακού καθεστώτος- Εταιρικής σύνθεσης της 

εταιρείας "ΕΚΑΒΗ ΕΠΕ".

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/

12-10-1995) "Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προ-
στασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/
13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 692/1979 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/
3-9-1979) «Περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουρ-
γίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων 
ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/17-2-
1988) «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων».

6. Την υπ' αριθμ. οικ. 2824/1979 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ922/τ.Β΄/12-10-1979) «Περί του τρόπου συγκρότη-
σης επιτροπών γνωματεύσεων για έκδοση αδειών ίδρυ-
σης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 
υπερηλίκων».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403/2011 
απόφαση (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-2011) και ισχύει σή-
μερα.

8. Τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθμ. 
Π4β/οικ.3176/1996 (ΦΕΚ 455/τ.Β΄/96) «Προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Η από ιδιώτες (Κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα) και Π4β/οικ. 4690/1996 (ΦΕΚ 833 
τ.Β΄/96) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας από 
Μ.Φ.Η. μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

9. Τις υπ'αριθμ. Π4Β/οικ.3176/1996 (ΦΕΚ 455/τ.Β΄/
6-6-1996), Π4Β/οικ.4690/1996 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/
30-8-1996), Π1γ/οικ.81551/2007 (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-
2007), Π1γ/οικ.129673/2009 (ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2-10-2009), 
Π1γ/οικ.80794/2011 (ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/3-8-2011), Δ27/
οικ.17112/425/2012 (ΦΕΚ 2424/τ.Β΄/3-9-2012), Δ27/
οικ.29273/1339/30-9-2013 (ΦΕΚ 2562/τ.Β΄/11-10-2013) 
και Δ22/οικ.40739/1703/12-11-2014 (ΦΕΚ 3198/τ.Β΄/
27-11-2014) υπουργική απόφαση «Περί προϋποθέσεων 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω-
μένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα.

10. Την υπ' αριθμ. οικ. 3005/21-12-1998 απόφαση 
Νομάρχη Αθηνών «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας στην ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 

(αυτοεξυπηρετούμενων και μη) με διακριτικό τίτλο 'ΕΚΑ-
ΒΗ' ιδιοκτησίας της Σοφίας Καννά και Μιχαήλ Γεωργίου 
Αλεξανδράκη, με έδρα τη Γλυφάδα».

11. Τις υπ' αριθμ. οικ. 177070 ( ΦΕΚ 2542/τ. Β΄/
24-9-2014) και οικ. 232641 (ΦΕΚ 3203/τ. Β΄/28-11-2014) 
αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».

12. Την από 15-7-2016 αίτηση της Μονάδας Φροντί-
δας Ηλικιωμένων με το διακριτικό τίτλο «ΕΚΑΒΗ», με τα 
νόμιμα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

Αναθεωρούμε την υπ' αριθμ. οικ. 3005/21-12-1998 
απόφαση Νομάρχη Αθηνών «Χορήγηση άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας στην ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (αυτοεξυπηρετούμενων και μη) με διακρι-
τικό τίτλο "ΕΚΑΒΗ" ιδιοκτησίας της Σοφίας Καννά και 
Μιχαήλ Γεωργίου Αλεξανδράκη, με έδρα τη Γλυφάδα», 
που στεγάζεται στο επί της οδού Ήρας 10 οίκημα στο 
Δήμο Γλυφάδας Αττικής, λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος- αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης της εται-
ρείας «ΕΚΑΒΗ ΕΠΕ».

Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Κάννας 
Κωνσταντίνος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. οικ. 3005/21-12-1998 
απόφαση Νομάρχη Αθηνών.

Η παρούσα ισχύει μετά την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τη δημοσίευσή της να αναρτηθεί στο διαδικτυ-
ακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Άλιμος, 3 Αυγούστου 2016 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Χ. ΚΑΠΑΤΑΗΣ

Ι

Αριθμ. 5773 (4)
    Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην 

Εταιρεία «ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε.», για το επί της οδού Ηλεκτρουπόλεως 

44 οίκημα στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπο-

λης Αττικής.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/

12-10-1995) "Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προ-
στασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/
13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτι-
κή ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, δι-
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οικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - 
Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 692/1979 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/
3-9-1979) «Περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουρ-
γίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμέ-
νων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων 
ατόμων».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄17-2-1988) 
«Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων».

6. Την υπ'αριθμ. οικ. 2824/1979 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 922 τ.Β΄/12-10-1979) «Περί του τρόπου συγκρότη-
σης επιτροπών γνωματεύσεων για έκδοση αδειών ίδρυ-
σης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 
υπερηλίκων».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403/2011 
απόφαση (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-2011) και ισχύει σήμερα.

8. Τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθμ. 
Π4β/οικ.3176/1996 (ΦΕΚ 455/τ.Β΄/96) «Προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Η από ιδιώτες (Κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα) και Π4β/οικ. 4690/1996 (ΦΕΚ 833/
τ.Β΄/96) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας από 
ΜΦΗ μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

9. Τις υπ' αριθμ. Π4Β/οικ.3176/96 (ΦΕΚ 455/τ.Β΄/
6-6-1996), Π4Β/οικ.4690/1996 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/30-8-1996), 
Π1γ/οικ.81551/2007 (ΦΕΚ 1136/τ.B΄/6-7-2007), Π1γ/ 
οικ.129673/2009 (ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2-10-2009), Π1γ/
οικ.80794/2011 (ΦΕΚ 1736/ τ.B΄/3-8-2011), Δ27/
οικ.17112/425/2012 (ΦΕΚ 2424/ τ.B΄/3-9-2012), Δ27/
οικ.29273/1339/30-9-2013 (ΦΕΚ 2562/τ.Β΄/11-10-2013) 
και Δ22/οικ.40739/1703/12-11-2014 (ΦΕΚ 3198/τ.Β΄/
27-11-2014) υπουργικές αποφάσεις «Περί προϋποθέσε-
ων ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω-
μένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα.

10. Τις υπ' αριθμ. οικ. 177070 (ΦΕΚ 2542/τ. B΄/
24-9-2014) και οικ. 232641 (ΦΕΚ 3203/τ. B΄/28-11-2014) 
αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».

11. Την υπ' αριθμ 3792/5-5-2016 αίτηση της Μ.Φ.Η 
«ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ» με τα προ-
βλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά.

12. Το από 19-7-2016 Πρακτικό της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής καταλληλότητας των ακινήτων και των λοι-
πών προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
άδειας λειτουργίας Μ.Φ.Η., αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια ίδρυσης Κερδοσκοπικού Χαρακτή-
ρα στη Μ.Φ.Η. «ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΣΙΑ 
ΕΕ» για το επί της οδού Ηλεκτρουπόλεως 44 οίκημα στο 
Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής δυναμικότητας 
71 (εβδομήντα μιας) κλινών.

Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται η ΧΑΤΖΗ-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ.

Η παρούσα ισχύει μετά την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τη δημοσίευσή της να αναρτηθεί στο διαδικτυ-
ακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άλιμος, 1 Αυγούστου 2016 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Χ. ΚΑΠΑΤΑΗΣ

Ι

Αριθμ.  4920 (5)
    Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στην 

Εταιρεία «Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με το 

διακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για το επί της 

οδού Νηρέως 3 οίκημα στον Δήμο Π. Φαλήρου 

Αττικής.

   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ213/τ.Α΄/

12-10-1995) "Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προ-
στασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/
13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο- Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 692/1979 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/
3-9-1979) «Περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουρ-
γίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμέ-
νων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων 
ατόμων».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/
17-2-1988) «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων».

6. Την υπ' αριθμ. οικ. 2824/1979 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 922/τ.Β΄/12-10-1979) «Περί του τρόπου συγκρότη-
σης επιτροπών γνωματεύσεων για έκδοση αδειών ίδρυ-
σης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 
υπερηλίκων».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403/2011 
απόφαση (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-2011) και ισχύει σή-
μερα.

8. Τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθμ. 
Π4β/οικ.3176/1996 (ΦΕΚ 455τ.Β΄/96) «Προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Η από ιδιώτες (Κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα) και Π4β/οικ. 4690/1996 (ΦΕΚ 833τ.
Β΄/96) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας από ΜΦΗ 
μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

9. Τις υπ' αριθμ. Π4Β/οικ.3176/1996 (ΦΕΚ 455/τ.Β΄/
6-6-1996), Π4Β/οικ. 4690/1996 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/30-8-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36467Τεύχος Β’ 3598/04.11.2016

1996), Π1γ/οικ. 81551/2007 (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007), 
Π1γ/ οικ. 129673/2009 (ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2-10-2009), 
Π1γ/οικ. 80794/2011 (ΦΕΚ 1736/ /τ.Β΄/3-8-2011), Δ27/
οικ. 17112/425/2012 (ΦΕΚ 2424/ /τ.Β΄/ 3-9-2012), Δ27/
οικ.29273/1339/30-9-2013 (ΦΕΚ 2562/τ.Β΄/11-10-2013) 
και Δ22/οικ.40739/1703/12-11-2014 (ΦΕΚ 3198/τ.Β΄/
27-1-2014) υπουργικές αποφάσεις «Περί προϋποθέσεων 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω-
μένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα.

10. Τις υπ' αριθμ. οικ. 177070 (ΦΕΚ 2542/τ.Β΄/
24-9-2014) και οικ. 232641 (ΦΕΚ 3203/τ. Β΄/28-11-2014) 
αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».

11. Την από 15-7-2016 αίτηση της Εταιρείας «ΑΓ. ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ Μ.Φ.Η. Α.Ε.» με τα νόμιμα δικαιολογητικά και τη 
σχετική αλληλογραφία, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων (Μ.Φ.Η) Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην 
Εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με το διακρι-
τικό τίτλο «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» δυναμικότητας 44 (σαράντα 
τεσσάρων) κλινών για το οίκημα επί της οδού Νηρέως 
3 στον Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής.

Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο Λυμπε-
ρόπουλος Ηλίας του Γεωργίου. 

Η παρούσα ισχύει μετά την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τη δημοσίευσή της να αναρτηθεί στο διαδικτυ-
ακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άλιμος, 5 Οκτωβρίου 2016 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Χ. ΚΑΠΑΤΑΗΣ

Ι

(6)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοι-

νωνικού Λειτουργού στην ΚΟΚΟΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 

ΙΩΑΝΝΗ.

  Με την αριθμ. 3206/19-9-2016 απόφαση του Αντι-
περιφερειάρχη Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α 4018/1959 
(Α΄247) του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.δ. 23/1992 (Α΄6) του 
Π.δ. 93/1993 (Α΄39) του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄43)
και του άρθρου 186 παρ. II περ.Ζ αρ. 17 του Ν.3852/2010 
χορηγείται στην ΚΟΚΟΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝ ΝΗ, κάτοικο 
Τρικάλων άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει-
τουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια 
οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ   ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Αριθμ. απόφ. 1920/2016 (7)
    Συμπλήρωση της με αριθμό 497/2016 αναφο-

ρικά με το καθορισμό εργάσιμων ωρών Κυρια-

κών και εξαιρέσιμων, της Διεύθυνσης Καθαριότη-

τας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου 

Φλώρινας για το έτος 2016.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 Έχοντας υπόψη :
1 .Τις διατάξεις του αρθρ. 20 του Ν. 4024/2011, «Συντα-

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011)»,

2. Τις διατάξεις της εγκυκλίου με αρ. πρωτ.: οικ. 2/
78400/0022/14.11.2011 «του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους - Γενική Διεύθυνση μισθών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/28-6-2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4258/2014.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 35 του Ν. 4354/2015.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 136/22-01-2016 έγγραφο της 

Γενικής Γραμματείας της Κυβερνήσεως.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 4407/10-02-2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Δημοσίευση αποφά-
σεων υπερωριών ΟΤΑ α' βαθμού στο ΦΕΚ ».

8. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 27234/26-02-2016 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μα-
κεδονίας με θέμα Δημοσίευση αποφάσεων υπερωριών 
ΟΤΑ α΄ βαθμού.

9. Τη με αριθ. 497/2016 απόφαση Δημάρχου Φλώρι-
νας περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 
1044/13-04-2016 τ. Β΄.

10. Το γεγονός ότι ο τομέας ευθύνης του Δήμου Φλώρι-
νας λόγω του Ν. 3852/2010 έχει αυξηθεί και δεν δύναται 
να ανταπεξέλθει η υπηρεσία στον από το νόμο προκα-
θορισμένο ωράριο εργασίας.

11. Την με αριθμό 692/2016 απόφαση Δημάρχου Φλώ-
ρινας σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχου και μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων.

11. Για τη διασφάλιση του καθαρισμού του Δήμου και 
της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση 
των παρακάτω αναγκών ως εξής :

- τη κάλυψη αναγκών εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων του 
προσωπικού καθαριότητας κατά τα τελευταία έτη.

- την αποκομιδή απορριμμάτων από χώρους όπου 
παράγονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων (π.χ. 
σχολεία, νοσοκομείο κ.α.)

- Το γεγονός ότι ο χώρος ευθύνης του Δήμου έχει αυ-
ξηθεί λόγω της συνένωσης των Δήμων (Ν. 3852/2010).

12. Την με αριθμό οικ. 159103/18-10-2016 ΦΕΚ 3441/ 
2016 τ.Β΄ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
περί καθορισμού 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος 
Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων υλικών 
και καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του 
Δήμου Φλώρινας.
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Εγκρίνει:
Τη τροποποίηση της με αριθμό 497/2016 απόφαση 

Δημάρχου Φλώρινας αναφορικά με την κατανομή ερ-
γάσιμων ωρών Κυριακών και εξαιρέσιμων αργιών, έως 
31/12/2016 ως εξής :

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

έως 31/12/2016

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1
Ως 180 ώρες ανά 
υπάλληλο για Β΄ 
εξάμηνο

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 7 7
Ως 180 ώρες ανά 
υπάλληλο για Β΄ 
εξάμηνο

ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 3
Ως 180 ώρες ανά 
υπάλληλο για Β΄ 
εξάμηνο

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 16 16
Ως 180 ώρες ανά 
υπάλληλο για Β΄ 
εξάμηνο

Η απασχόληση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες δεν 
θα υπερβαίνει τις 180 ώρες ανά υπάλληλο για Β΄ εξάμηνο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
5.750,00 ευρώ σε βάρος στον προϋπολογισμού του Δή-
μου μας για το έτος 2016 και θα βαρύνει το κωδικό Κ.Α. 
20-6012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 27 Οκτωβρίου 2016

Ο Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ι

Αριθμ. 4703 (8)
Κατάργηση δεκατεσσάρων (14) Εργαστηρίων και 

ενός (1) Μουσείου του Τμήματος Νομικής της Νο-

μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/ 

τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 
(ΦΕΚ 173/τ.Α΄/ 24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικα-
ταστάθηκε με την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 13 
του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και 
άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης»,

γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 60 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/ 
22-4-2005) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» όπως αντικατέστησε το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
τ.Α΄/22-4-2005),

στ) την αριθμ. 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με τη: «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. 
Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων 
και μετονομασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών 
αυτών»,

2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Νο-
μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 50/15-12-2015).

4. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

4.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 2911/24-6-2015) και

4.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).

5. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 8/5-7-2016).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2929/19-7-2016) για την έγκριση κατάργησης δεκατεσ-
σάρων (14) Εργαστηρίων και ενός (1) Μουσείου στο 
Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση δεκατεσσάρων (14) Εργαστηρίων και 
ενός (1) Μουσείου στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
ως ακολούθως:

1. Εργαστήριο Σπουδών και Έρευνας: Ευρωπαϊκός Δι-
καστικός Χώρος, (ΦΕΚ 1014/τ.Β΄/24-7-2003),
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2. Εργαστήριο Σπουδών και Έρευνας: Ευρωπαϊκός Κοι-
νωνικός Χώρος, (ΦΕΚ 1014/τ.Β΄/24-7-2003),

3. Εργαστήριο Σπουδών και Έρευνας: Η επιχείρηση 
στην κοινοτική έννομη τάξη, (ΦΕΚ 1014/τ.Β΄/24-7-2003),

4. Εργαστήριο Σπουδών και Έρευνας: Κυριαρχία, 
ασφάλεια και δικαιώματα του ανθρώπου, (ΦΕΚ 1014/ 
τ.Β΄/24-7-2003),

5. Εργαστήριο Σπουδών και Έρευνας: Νέες Τεχνολογίες 
και Δίκαιο, (ΦΕΚ 1014/τ.Β΄/24-7-2003),

6. Εργαστήριο Σπουδών και Έρευνας: Επικοινωνία και 
Πολιτισμός, (ΦΕΚ 1014/τ.Β΄/24-7-2003),

7. Εργαστήριο (σπουδαστήριο): Αστικού Δικαίου, 
(ΦΕΚ591/τ.Β΄/19-9-1986),

8. Εργαστήριο (σπουδαστήριο): Αστικού Δικονομικού 
Δικαίου, (ΦΕΚ 591/τ.Β΄/19-9-1986),

9. Εργαστήριο (σπουδαστήριο): Εμπορικού και Ναυτι-
κού Δικαίου, (ΦΕΚ591/τ.Β΄/19-9-1986),

10. Εργαστήριο (σπουδαστήριο): Ιδιωτικού Διεθνούς 
Δικαίου, (ΦΕΚ 591/τ.Β΄/19-9-1986),

11. Εργαστήριο (σπουδαστήριο): Ιστορίας του Ελλη-
νικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, (ΦΕΚ 591/τ.Β΄/19-9-1986),

12. Εργαστήριο (σπουδαστήριο): Δημοσιονομικού 
Δικαίου, (ΦΕΚ 591/τ.Β΄/19-9-1986), 

13. Εργαστήριο (σπουδαστήριο): Ποινικής Επιστήμης, 
(ΦΕΚ 591/τ.Β΄/19-9-1986), 

14. Εργαστήριο (σπουδαστήριο): Δημοσίου Δικαίου, 
(ΦΕΚ 591/τ.Β΄/19-9-1986) και 

15. Μουσείο Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής, 
(ΦΕΚ 591/τ.Β΄/19-9-1986).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
Στην διόρθωση σφάλματος της Φ133558/2016/ 

0024592/15/9/2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3435/τ.Β΄/25-10-2016, στη σελίδα 
35165 στήλη δεύτερη γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

Α. Στον έβδομο στίχο από την αρχή διορθώνεται το 
εσφαλμένο: «Φ93990/2016/028651/20-9-2016» 

στο ορθό «Φ133558/2016/0024592/15-9-2016». 
Β. Στον δωδέκατο στίχο από την αρχή διορθώνεται το 

εσφαλμένο: «Φ93990/2016/0028651/20-9-2016»
στο ορθό: «Φ133558/2016/0024592/15-9-2016».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02035980411160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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