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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθ. πρωτ. 14332οικ./
5-3-2013(ΦΕΚ Β’ 553) σχετικά με την πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών
Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών για τη σωματική και
ψυχική απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη των τοξικομανών και χρηστών ψυχοτρόπων
ουσιών κρατουμένων.

2

Παράταση του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΩΠΑΪΔΑΣ».

3

Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
από την εκκαθαρίστρια του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης.

4

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας
έτους 2016.

5

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας
έτους 2016.

6

Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν.

7

Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ.
94366/ 01-07-2016 απόφασης «Συγχώνευση
του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας
Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων), του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής
και Ημιορεινής περιοχής Ν. Άρτας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας
στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»,
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 109786/
27-7-2016 και 165072/26-10-2016 αποφάσεις και
ισχύει.

8

Αρ. Φύλλου 4399

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 90412
(1)
Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθ. πρωτ. 14332οικ./
5-3-2013(ΦΕΚ Β' 553) σχετικά με την πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών
Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών για τη σωματική και
ψυχική απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη των τοξικομανών και χρηστών ψυχοτρόπων
ουσιών κρατουμένων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2776/1999, «Σωφρονιστικός Κώδικας» (Α 291), όπως ισχύει,
β. των άρθρων 10 και 11 του ν. 2721/1999 περί ίδρυσης και στελέχωσης κέντρων απεξάρτησης τοξικομανών
κρατουμένων και του τρόπου και των προϋποθέσεων
επιλογής τους (Α 112),
γ. του άρθρου 58 του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων
για τα Ναρκωτικά» (ΚΝΝ) (Α΄103) όπως ισχύει,
δ. του π.δ/τος 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών
υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για
τα ναρκωτικά» (Α 191),
ε. του ν. 3918/2011 (Α 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
στ. του π.δ/τος 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
ζ. των άρθρων 51 και 58 του ν. 4139/2013 «Νόμος περί
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 74).
2. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
με αριθ. πρωτ. 14332οικ./5-3-2013(Β 553).
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3. Τα υπ' αριθ. Πρωτ. 3403/17.11.2015 και 614/15.3.2016
έγγραφα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα
Θηβών (Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ.).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθίστανται οι διατάξεις του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ, της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
με αριθ. πρωτ. 14332οικ./5-3-2013 (Β' 553), ως εξής:
«1. Στο Κ.ΑΤ.Κ. Ελεώνα Θηβών εφαρμόζεται "στεγνό"
θεραπευτικό και πολυφασικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή
στο θεραπευτικό πρόγραμμα είναι εκούσια, μετά από
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι προς ένταξη κρατούμενοι πρέπει:
α) Να είναι ηλικίας άνω των δεκαεπτά (17) ετών συμπληρωμένων.
β) Να έχουν καταδικασθεί σε ποινή στερητική της
ελευθερίας που δεν υπερβαίνει τα 15 έτη, σε περίπτωση
δε ποινών που έχουν συγχωνευθεί, μετά την είσοδο τους
στο Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ., να μην υπερβαίνει η συνολική ποινή τα
17 έτη. Σε περίπτωση ποινών κάθειρξης θα πρέπει να
έχουν εκτίσει τουλάχιστον ένα (1) μήνα. Στο Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ.
δύνανται να μετάγονται και υπόδικοι, εφόσον το αδίκημα
για το οποίο κατηγορούνται δεν επισύρει τη ποινή της
ισόβιας κάθειρξης.
γ) Να έχουν διαγωγή στη φυλακή η οποία να παρέχει
βάσιμη προσδοκία για καλή συμπεριφορά και συνεργασία κατά τη συμμετοχή τους στο πολυφασικό θεραπευτικό πρόγραμμα. Η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικών ποινών για
πειθαρχικά παραπτώματα που σχετίζονται με τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών εντός Σωφρονιστικού Καταστήματος να μην λαμβάνονται υπόψη για την διαγωγή τους.
δ) Να είναι εξαρτημένοι από ψυχότροπες ουσίες. Η
εξάρτηση από τις ουσίες αυτές αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση ή με προγενέστερη πραγματογνωμοσύνη
ή με βεβαίωση σύμφωνα με την οποία συμμετείχαν ή
ζήτησαν να συμμετάσχουν σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα απεξάρτησης ή συντήρησης.
ε) Να μην πάσχουν από ψυχική νόσο, η οποία καθιστά
αδύνατη τη συμμετοχή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα.
στ) Εάν είναι αλλοδαποί, να κατανοούν την ελληνική
γλώσσα.
2. Η διεύθυνση του Κέντρου ανήκει στον Σωφρονιστικό Διευθυντή, ο οποίος έχει όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα, όπως αυτά περιγράφονται στο Σωφρονιστικό
Κώδικα (ν. 2776/1999), επιφυλασσομένης της διατάξεως
του άρθρου 19 παρ. 5 του αυτού Κώδικα.
3. Για την αποτελεσματική λειτουργία του Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ.,
είναι αναγκαίο το έργο της εποπτείας να ανατεθεί σε
ειδικό επιστήμονα, ο οποίος θα έχει επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση σε θέματα εξαρτήσεων και αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της θεραπείας, προερχόμενος
κατά προτίμηση από το χώρο της Ψυχικής Υγείας.»
Κατά τα λοιπά, ισχύει η Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθ. πρωτ. 14332οικ./5-3-2013 (Β' 553).

Τεύχος Β’ 4399/30.12.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υγείας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Ι

Αριθμ. Δ.Ο.Δ. Γ 4025919 ΕΞ 2016
(2)
Παράταση του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης του καταργούμενου νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 2488/1953 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, με το οποίο συνεστήθη το νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπάΐδας»,
β) του άρθρου 19 του ν. 4250/2014 (Α'74), που αφορά
σε γενικές διατάξεις περί καταργήσεων - συγχωνεύσεων
νομικών προσώπων και υπηρεσιών του εν λόγω νόμου,
γ) του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (Α' 237), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο καταργείται την 30η
Νοεμβρίου 2014 το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπάΐδας» και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης,
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015
(Α'47), με την οποία καταργείται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τη
διενέργεια καταγραφής,
ε) του άρθρου 65 του ν. 4342/2015 (Α' 143), με το οποίο
αντικαταστάθηκε η περίπτωση α της παραγράφου 2 του
άρθρου 61 του ν. 4305/2014 και προστέθηκε περίπτωση
γ σε αυτό,
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98),
ζ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄213) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄221)»,
η) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 178),
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θ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116),
ι) της αρ. πρωτ. ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20-7-2015
(Β΄1662), απόφασης ορισμού εκκαθαριστή στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπάΐδας»,
ια) της αρ. πρωτ. ΔΟΔΓ4005019ΕΞ2016/11-3-2016
(Β΄799), τροποποιητική απόφαση παράτασης του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης στο καταργούμενο
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπάΐδας».
2. Το από 23/11/2016 αίτημα - επιστολή της εκκαθαρίστριας με το οποίο μας υποβάλλει 1η έκθεση πεπραγμένων και ζητά παράταση του χρόνου εκκαθάρισης, πέραν
της 31/12/2016.
3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2β του
άρθρου 61 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, «Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται ο χρόνος λήξης της περάτωσης της
εκκαθάρισης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία «Οργανισμός Κωπάΐδας», μέχρι την
31.12.2017 και η θητεία της εκκαθαρίστριας, Παναγιώτας
Μασουρίδου, λήγει με την περάτωση της εκκαθάρισης.
Η ως άνω παράταση εγκρίνεται κατόπιν του αιτιολογημένου και εμπρόθεσμου αιτήματος της εκκαθαρίστριας
με την υποβληθείσα έκθεση πεπραγμένων, καθόσον δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης.
2. Τροποποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 1 της παρούσης απόφασης, τα άρθρα 1
και 2 της απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΟΔΓ4005019ΕΞ2016/11-3-2016, με τα οποία καθορίζονται
η θητεία του εκκαθαριστή αλλά και η υποχρέωση του για
την υποβολή Ισολογισμών-Απολογισμών και εκθέσεων
καταγραφής-απογραφής. Η προθεσμία της υποχρέωσης
αυτής παρατείνεται έως και τις 31.12.2017, ημερομηνία
λήξης της εκκαθάρισης.
3. Δίνεται η δυνατότητα, η εκκαθαρίστρια στο πλαίσιο
της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου
ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20-7-2015, εφόσον ολοκληρώνεται
τμήμα της προβλεπόμενης καταγραφής - απογραφής των
αναφερομένων υποχρεώσεων στις παρ. γ' και η' αυτής, να
προβαίνει στη σύνταξη έκθεσης μερικής καταγραφής απογραφής αυτών, προκειμένου να συντελείται η μερική
κατά χρήση παράδοση τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ώστε εκείνη να συνεχίζει απρόσκοπτα την επιτέλεση
των σκοπών του καταργηθέντος Οργανισμού.
Οι εκθέσεις μερικής καταγραφής - απογραφής θα
συμπεριληφθούν στην οριστική έκθεση καταγραφής απογραφής όταν αυτή συνταχθεί και υποβληθεί στον
Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 παρ. δ' της απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου
ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20-7-2015.
4. Μεταφέρεται, εντός του οικονομικού έτους 2017,
μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του Οργανισμού Κωπάΐδας που βρίσκονται στο λογαριασμό «290/5405165»
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με ΙΒΑΝ «GR3301102900000029054051650» της Εθνικής
Τράπεζας ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€),
στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, με αριθμό
200543 «Μεταφορά από Διάφορους Λογ/σμούς» με ΙΒΑΝ
GR 3101000230000000000200543 που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος και εγγράφονται ως αντίστοιχες
πιστώσεις στον ΚΑΕ εσόδου 3916 «Χρηματικά Υπόλοιπα
Περιουσίας Ειδικών Ταμείων, Λογαριασμών και Νομικών
Προσώπων που Καταργούνται», του οικονομικού έτους
2017. Τα εν λόγω ταμειακά διαθέσιμα που μεταφέρονται,
αποτελούν πλέον έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 2017.
Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη
δαπανών της εκκαθάρισης εις βάρος του ΚΑΕ εξόδου
5293 «Κάθε είδους δαπάνες της καταργηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 ν. 4038/2012)
και του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπάΐδας (αρ. 61
του ν. 4305/2014 και αρ. 65 του ν. 4342/2015)», του Ειδικού Φορέα 23-200.
Η μεταφορά του προαναφερόμενου ποσού θα πραγματοποιηθεί με εντολή του εκκαθαριστή κατόπιν της
έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. Δ.Ο.Δ. Γ 4025920 ΕΞ 2016
(3)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
από την εκκαθαρίστρια του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 2488/1953 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, με το οποίο συνεστήθη το νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπάΐδας»,
β) του άρθρου 19 του ν. 4250/2014 (Α'74), που αφορά σε γενικές διατάξεις περί καταργήσεων - συγχωνεύσεων νομικών προσώπων και υπηρεσιών του εν
λόγω νόμου,
γ) του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (Α' 237), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο καταργείται την 30η
Νοεμβρίου 2014 το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπάΐδας» και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης,
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015
(Α'47), με την οποία καταργείται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την
διενέργεια καταγραφής,
ε) του άρθρου 65 του ν. 4342/2015 (Α' 143), με το οποίο
αντικαταστάθηκε η περίπτωση α της παραγράφου 2 του
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άρθρου 61 του ν. 4305/2014 και προστέθηκε περίπτωση
γ σε αυτό,
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
ζ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 178),
η) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116),
θ) της αρ. πρωτ. ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20-7-2015,
απόφασης ορισμού εκκαθαριστή στο καταργούμενο
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπάΐδας»,
ι) της αρ. πρωτ. ΔΟΔΓ4005019ΕΞ2016/11-3-2016,
τροποποιητική απόφαση παράτασης του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κωπάΐδας»,
ια) της αρ. πρωτ. Α20/252/255/13-02-2013 εγκυκλίου
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για την «Υπαγωγή στους Κλάδους και
Λογαριασμούς του ΟΑΕΔ α) των απασχολουμένων με
σύμβαση μίσθωσης έργου και β) των προσώπων που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειας
τους, κατ' εφαρμογή του ν. 4075/2012».
2. Το από 23/11/2016 αίτημα - επιστολή της εκκαθαρίστριας με το οποίο μας ζητά όπως εγκρίνουμε την
ανάθεση σε έναν οικονομολόγο - λογιστή με Σύμβαση
Μίσθωσης Έργου διαρκείας δεκατριών μηνών, του έργου
της διενέργειας απαραίτητων λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών προκειμένου να οργανώσει και ενημερώσει το λογιστήριο του οργανισμού, ώστε να εκπληρώσει
αποτελεσματικά το έργο της, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 5 της Αρ. Πρωτ. ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20/7/2015
(Β΄1662) απόφασης ορισμού εκκαθαριστή, σύμφωνα
με το οποίο: «Ο εκκαθαριστής έχει δικαίωμα, μετά από
έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να αναθέτει σε
λογιστές, ορκωτούς ή μη, και άλλους ειδικούς, κατά περίπτωση, επιστήμονες ή προσωπικό, όταν απαιτούνται
ειδικές γνώσεις και εργασίες για την εκτέλεση των παραπάνω υποχρεώσεων του».
3. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη εκτιμάται ότι θα
ανέλθει κατά προσέγγιση στο ποσό των είκοσι πέντε
χιλιάδων ευρώ (25.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των
νομίμων κρατήσεων και εισφορών, για διάστημα δεκατριών μηνών, ήτοι από 01.12.2016 έως και 31.12.2017 και
θα βαρύνει τον υπό εκκαθάριση οργανισμό.
4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2β
του άρθρου 61 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, «Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή
περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό»,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης
Έργου μεταξύ της εκκαθαρίστριας Μασουρίδου Παναγιώτας του Γεωργίου, ως εκπροσώπου του Οργανισμού
Κωπαΐδας και ενός οικονομολόγου - λογιστή που θα
αναλάβει την οργάνωση και ενημέρωση του λογιστηρίου για το χρονικό διάστημα από 01.12.2016 έως και
31.12.2017, κατόπιν του αιτιολογημένου αιτήματος αυ-
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τής, προκειμένου να διευκολυνθεί στη διεκπεραίωση
των εργασιών της.
2. Σε περίπτωση λύσης της ανωτέρω σύμβασης για
οποιοδήποτε λόγο απαιτείται εκ νέου έγκριση του
Υπουργού Οικονομικών για σύναψη νέας σύμβασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./130/27772
(4)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας
έτους 2016.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α'/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ.21 του άρθρου
ενάτου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α'/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, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» .
3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α'/05-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» .
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/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.
5. Το υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π. 71235/21-10-2016 έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή των Καραπατάκη Γεωργία του Χρήστου
υποψηφίας στην Προκήρυξη 5Κ/2015(ΦΕΚ 6/27-102015, τ. ΑΣΕΠ), στο ΓΝ Καβάλας και Ορφανίδη Θεοφύλακτου του Ηλία, υποψηφίου στην Προκήρυξη 4Κ/2015
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(ΦΕΚ 5/15-10-2015, τ.ΑΣΕΠ), στο ΓΝΑ «ΚΑΤ», βάσει διατάξεων «ειδικής περίπτωσης πρόσληψης», ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ
ΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟ2. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016
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Την κατανομή της ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
υποψήφιας στην Προκήρυξη 5Κ/2015 (ΦΕΚ 6/27-10-2015,
τ. ΑΣΕΠ), στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», βάσει
διατάξεων «ειδικής περίπτωσης πρόσληψης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. οικ. 22511
(6)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν.

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./131 /οικ.32759
(5)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας
έτους 2016.
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 (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».
3. 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.
4. Το υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π. 79471/26-10-2016 έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 καθώς και τις επείγουσες
υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Υγείας .
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως
ισχύουν.
2. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4375/2016 (Α’51)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής,
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ’σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν.
4. Του π.δ. 104/2012 (Α’ 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από
το π.δ. 133/2013 (Α’ 198) και το ν. 4375/2016 (Α’ 51) και
ισχύει.
5. Του π.δ. 24/2015 (Α’ 20), «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο
εδρεύει και λειτουργεί στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής, και είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των
αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι οποίες υπάγονται
στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου Αττικής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της
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υπ’ αριθμ. 6517/25.4.2016 απόφασης της Διευθύντριας
της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ Β’ 1415), και υποβάλλονται
από αλλοδαπούς υπηκόους Πακιστάν.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 16 Ιανουαρίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. 201651
(7)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ.
94366/01-07-2016 απόφασης «Συγχώνευση
του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας
Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων), του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής
και Ημιορεινής περιοχής Ν. Άρτας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας
στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»,
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. 109786/
27-7-2016 και 165072/26-10-2016 αποφάσεις
και ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87)
2. Την ΠΥΣ αρ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ Α'24)
3. Το άρθρο 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93)
4. Τη με αριθμ. 77912/16422/28-12-2012 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΡ1Γ-ΣΩΛ)
5. Το άρθρο 12 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160)
6. Τα άρθρα 245-251 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α'114)
7. Το άρθρο 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α'42)
8. Το άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α' 94)
9. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24)
10. Τα άρθρα 13 και 16 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85)
11. Το άρθρο ενδέκατο του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106)
12. Το άρθρο 68 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141)
13. Το άρθρο έβδομο του ν. 4431/2016 (ΦΕΚ Α' 207)
14. Το άρθρο 78 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α' 236)
15. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).
16. Τη με αριθμ. 114218/31-10-1997 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β'1016/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου
Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων».
17. Τη με αριθμ. Η.Π. 29407/3508/10-12-2002 κοινή
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υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'1572/16-12-2002) «Μέτρα
και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
18. Τη με αριθμ. Η.Π. 50910/2727/16-12-2003 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'1909/22-12-2003) «Μέτρα
και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός
και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
19. Τη με αριθμ. 2527/7-01-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 83/23-01-2009) «Ειδικότερα ζητήματα και
θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των
δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής
των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
20. Τη με αριθμ. 14984/3-07-2007 (ΦΕΚ Β' 1288/
25-07-2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου «Σύσταση Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων)», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81582/19475/19-09-2008
όμοια (ΦΕΚ Β ' 2008/29-09-2008).
21. Τη με αριθμ. 17490/4-09-2007 (ΦΕΚ Β'1892/
14-09-2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου «Σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία
"Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης
Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου"».
22. Τη με αριθμ. ΕΣ. 1151/25-02-1993 (ΦΕΚ Β' 172/
18-03-1993) απόφαση του Νομάρχη Άρτας «Σύσταση
Συνδέσμου με την επωνυμία "Σύνδεσμος Διαχείρισης
Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής περιοχής Νομού Άρτας"», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 4073/
12-05-2006 (ΦΕΚ Β'745/20-06-2006) και 7.318/849/
14-02-2008 (ΦΕΚ Β'295/25-02-2008) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου.
23. Τη με αριθμ. 4438/65070/11-08-2008 (ΦΕΚ Β'1907/
18-09-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου «Σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία
"Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας"» .
24. Τη με αριθμ. οικ.25531/6262/10-05-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β'1826/8-06-2012)
«Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
25. Την από 31-05-2016 Έκθεση Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Αναγκαστικού Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής
Ενότητας Ηπείρου, κατά την 31/12/2015.
26. Την από 31-05-2016 Έκθεση Αποτίμησης της αξίας των κατά την 31/12/2015 στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας
Ηπείρου.
27. Την από 2-03-2016 Έκθεση Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής περιοχής Ν. Άρτας,
κατά την 31/12/2015.
28. Την από 31-05-2016 Έκθεση Αποτίμησης της αξίας των κατά την 31/12/2015 στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων
Θεσπρωτίας.
29. Την από 29-07-2016 νεότερη Έκθεση Αποτίμησης
της αξίας των κατά την 10/7/2016 στοιχείων ενεργητι-
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κού και παθητικού του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας
Ηπείρου.
30. Την από 3-08-2016 νεότερη Έκθεση Αποτίμησης
της αξίας των κατά την 10/7/2016 στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας (4ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου).
31. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω Σύνδεσμοι δεν διαθέτουν προσωπικό.
32. Τη με αριθμ. 94366/01-07-2016 απόφαση μας (ΦΕΚ
2145 Β'/11-07-2016).
33. Τη με αριθμ. 109786/27-07-2016 απόφασή μας
(ΦΕΚ 2638 Β'/25-08-2016), με την οποία τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε η υπ' αριθμ. 94366/01-07-2016 απόφασή
μας και καθορίστηκε η 30η Οκτωβρίου 2016 ως ημεροχρονολογία έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκε ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή συνεχίζουν να λειτουργούν οι συγχωνευόμενοι σε αυτόν Σύνδεσμοι.
34. Τη με αριθμ. 165072/26-10-2016 απόφασή μας
(ΦΕΚ 3652 Β'/11-11-2016), με την οποία τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε η υπ' αριθμ. 94366/01-07-2016 απόφασή
μας και καθορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2016 ως ημεροχρονολογία έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκε ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή συνεχίζουν να λειτουργούν οι συγχωνευόμενοι σε αυτόν Σύνδεσμοι.
35. Το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ που
αφορούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι
ζωτικής σημασίας για την αποφυγή κινδύνων για την
υγεία και το περιβάλλον και για την εξοικονόμηση πρώτων υλών, ώστε να μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή
επαναχρησιμοποίηση τους.
36. Το γεγονός ότι σήμερα στους συγχωνευόμενους
Συνδέσμους εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών
που συνάπτονται με τη δημόσια υγεία και την προστασία
του περιβάλλοντος (διαγωνισμοί, διαδικασίες ανανέωσης αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κ.λπ.)
και οι οποίες θα καθυστερήσουν σημαντικά εάν οι συγχωνευόμενοι Σύνδεσμοι παύσουν άμεσα να λειτουργούν.
37. Το γεγονός ότι ενόψει των ανωτέρω και λόγω του
ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου στερείται
προσωπικού η διαδικασία έναρξης της πραγματικής λειτουργίας του πρόκειται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
38. Το γεγονός ότι ενόψει των παραπάνω λόγων δημόσιου συμφέροντος κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει σχετικό μεταβατικό στάδιο μέχρι την έναρξη πραγματικής
λειτουργίας του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε τη με αριθμ. 94366/
01-07-2016 απόφαση «Συγχώνευση του Αναγκαστικού
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννί-
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νων), του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής περιοχής Ν. Άρτας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας στον Περιφερειακό
Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειας Ηπείρου», όπως έχει τροποποιηθεί με τις
υπ' αριθμ. 109786/27-7-2016 και 165072/26-10-2016
αποφάσεις και ισχύει, ως εξής:
Η έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Συνδέσμου
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Ηπείρου ορίζεται για τις 30 Ιουνίου 2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή συνεχίζουν να λειτουργούν οι συγχωνευόμενοι σε αυτόν Σύνδεσμοι.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 94366/01-07-2016
απόφασή μας.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου ούτε
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 231297
(8)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010)
«Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
β) του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,
γ) του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
περί Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και των
π.δ. 22/1990 (ΦΕΚ 7/Α/1990) περί επέκτασης διατάξεων σχετικών με υπαλλήλους ΟΤΑ και 50/2001(ΦΕΚ
39/Α/2001) περί κωδικοποίησης του προσοντολογίου,
όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί
αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
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2. Την αριθμ. 15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β/29-3-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
στον Γενικό Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών - με εντολή Γενικού Γραμματέα».
3. Την αριθ. 70160/13520/13-9-2012 (ΦΕΚ 2689/Β/2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 85533/9111/17-8-2015 (ΦΕΚ 1891/Β/2015).
4. Την υπ' αριθ. 306/2013, απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου με την οποία αναγνωρίζεται ότι
οι ενάγουσες συνδέονται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Την υπ' αριθ. 123/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, όπου απορρίπτεται
κατά το ουσιαστικό μέρος, η Έφεση που άσκησε το Νομικό Πρόσωπο κατά της υπ' αριθ. 306/2013 , πρωτόδικης
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου.
6. Την αριθμ. 162/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου, αναφορικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.
και σύσταση πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
7. Την αριθ. 61/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου περί έγκρισης της αριθ. 162/2015
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου.
8. Την αρίθμ. 63/2016 απόφαση- γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αιτ/νίας, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου.
7. Την υπ' αριθ. πρ. 5407/9-12-2016 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με την οποία η κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται, ύψους 13.500,00€, θα
καλυφθεί από πιστώσεις των Κ.Α. 10-6021.001 και Κ.Α. 10-6052.001 του προϋπολογισμού 2016 του Ν.Π.Δ.Δ., ενώ
ανάλογο ποσό θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 162/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου και τροποποιούμε -συμπληρώνουμε τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ, με την σύσταση
πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την κατάταξη σε αυτές των παρακάτω
αναφερόμενων, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 123/2015 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας καθώς και της υπ' αριθ. 306/2013, απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου με την
οποία αναγνωρίζεται ότι οι ενάγουσες συνδέονται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Αγρινίου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου γρόνου, ως εξής :
Α.Α
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1
Φωτεινή
Σερμιντζέλη
Κωνσταντίνος
TE
Διοικητικός
2
Άννα
Δαλαγιώργου
Αθανάσιος
TE
Διοικητικός
3
Παναγιώτα
Ντρατσέλου
Αθανάσιος
ΔΕ
Διοικητικός
4
Νίκη
Μάντη
Βασίλειος
ΔΕ
Διοικητικός
5
Μαρία
Κονδύλη
Ιωάννης
ΔΕ
Διοικητικός
Οι ως άνω θέσεις καταργούνται μετά την με οποιονδήποτε τρόπο κένωσης τους.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 70160/13520/13-9-2012 (ΦΕΚ 2689/Β/2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Δεκεμβρίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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