
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Δ4/353/2-6-1999 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1252) με θέμα: 
Συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων (κατά τάξεις).

2 Ανακατανομή κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού 
ΕΣΥ, στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κυ-
θήρων.

3 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσω-
πικού στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ 
ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ».

4 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χο-
ρήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφι-
στάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και 
Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε).

5 Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας Υπαλ-
λήλου που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕ-
ΡΑΜΑΤΟΣ» Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων, 
για το έτος 2017.

6 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του 
Δήμου Αργούς Ορεστικού.

7 Τροποποίηση της αριθμ. Γ/ΕΞ/2848-1/6.11.2013 
απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνης 
σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών κατα-
στημάτων τις Κυριακές.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος σε απόφαση κτήσης της 
Ε.Ι. από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει 
πριν την 9/7/2015 την φοίτηση σε ελληνικό σχο-
λείο στην Ελλάδα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4974/Δ1 (1)
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Δ4/353/

2-6-1999 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1252) 

με θέμα: Συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων (κατά 

τάξεις).

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 4 του 

ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 24 του άρθρου 2 
του ν. 2621/1998 (Α’ 136) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης 
και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων και άλλες διατάξεις»

3. Τα άρθρα 41, 48 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως 
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 111/ 2014 (Α’ 178) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 114/2014 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού....Ανάπτυξης και Του-
ρισμού».

7. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

9. Την υπ’ αριθμ. Δ4/353/1999 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β’1252) «Συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων (κατά τάξεις)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Διοικητικής
Υπουργός Υγείας Ανασυγκρότησης

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. Δ.Μ./οικ.765 (4)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χο-

ρήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφι-

στάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και 

Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.  1575/1985 

(ΦΕΚ 207/Α/1985) «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγ-
γέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων 
των οχημάτων αυτών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ 261/
Α/17-12-2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλε-
πικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

3. Το π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 176/Α’/29.8.2014).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-9-2015).

5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).

6. Της υπ’ αριθμ. Οικ. 34597/1042 (ΦΕΚ 1540/Β) απόφα-
σης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γε-
νική Γραμματέα Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, 
Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων και Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουρ-
γείου καθώς και στον Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση προσωρινών αδειών 
λειτουργίας, η διαδικασία προσωρινής αδειοδότησης, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 1575/1985 
(ΦΕΚ 207/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για 
τα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων 
Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε).

2. Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση του τρόπου 
προσωρινής αδειοδότησης υφιστάμενων νέων Συνερ-
γείων Επισκευής καθώς και Συντήρησης Μηχανημάτων 
Έργων, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους, έως την 
έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του 
ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης προσωρινής 
άδειας λειτουργίας Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.

Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση προσωρινής άδειας 
λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Μη-
χανημάτων Έργων, είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρε-
σία Τεχνικών Υπηρεσιών, της Περιφερειακής Ενότητας 
εντός των ορίων της οποίας λειτουργεί ή προβλέπεται 
να λειτουργήσει το Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας
λειτουργίας Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.

1. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην αρ-
μόδια υπηρεσία του άρθρου 2 σχετική αίτηση για χο-
ρήγηση προσωρινής αδειοδότησης Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. Η αίτηση 
αυτή συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται 
στο άρθρο 4.

2. Έπειτα από την υποβολή των ανωτέρω δικαιολο-
γητικών, η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 εξετάζει τα 
συνοδεύοντα την αίτηση της παραγράφου 1 και, εφόσον 
κρίνει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγη-
σης της προσωρινής άδειας λειτουργίας του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. 
εκδίδει τη σχετική πράξη.

3. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας, δύναται να ανα-
κληθεί με βάση τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 
5 του άρθρου 6.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

Η αίτηση χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας 
Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. συνοδεύεται από τα ακόλουθα κατά περίπτω-
ση δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
του αιτούντος την άδεια και του κατά τον νόμο υπεύθυ-
νου μηχανικού, στην οποία να δηλώνεται ότι στο, υπό 
προσωρινή αδειοδότηση, Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. τηρούνται όλες οι 
απαιτήσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 5.

2. Για ήδη λειτουργούντα Συνεργεία Επισκευής και Συ-
ντήρησης Μηχανημάτων Έργων, βεβαίωση της οικείας 
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Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι υποβλήθηκε φορο-
λογική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο εκμεταλλευτή 
του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. για τα εισοδήματα από την άσκηση του 
σχετικού, με το ανωτέρω συνεργείο, επαγγέλματος για 
τη συγκεκριμένη έδρα. Εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 
αυτής μπορούν να προσκομισθούν αντίγραφα φορολο-
γικών δηλώσεων ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 
του εκμεταλλευτή του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε., από τα οποία να προ-
κύπτει σαφώς το αντικείμενο εργασιών του στη συγκε-
κριμένη έδρα.

3. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την οικεία πυρο-
σβεστική υπηρεσία, στο οποίο να αναγράφεται η χρο-
νική διάρκεια ισχύος του και ότι τα χρησιμοποιούμενα 
μέτρα και μέσα πυρασφαλείας της εγκατάστασης του 
υφισταμένου, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, Σ.Ε.Σ.Μ.Ε., είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
και τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 16085 Φ. 
700.1/28-4-2009 κοινή υπουργική απόφαση. (Φ.Ε.Κ. 770 
Β’/ 28-04-2009).

Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προσωρινής άδειας λειτουργίας.

4. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής επιρροής του 
Σ.Ε.Σ.Μ.Ε., υπό κλίμακα 1:100, και σε ακτίνα 15 μ. στο 
οποίο σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμ-
μή, και η θέση του κτιρίου του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε., τα πλάτη των 
οδών έμπροσθεν του (πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων), 
η κατεύθυνση των λωρίδων κυκλοφορίας, καθώς και τα 
είδη και οι χρήσεις των γειτονικών κτισμάτων και χώρων. 
Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογράφεται από τον 
κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό, ο οποίος φέρει και την 
ευθύνη για την ακρίβεια όλων των στοιχείων του και υπο-
βάλλεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
του αιτούντος την άδεια και αρμόδιου τεχνικού, στην 
οποία να βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου είναι εγκα-
τεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο 
βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση αυτή δεν απα-
γορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Σε περίπτωση ήδη εγκατεστημένου Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. σε 
περιοχή στην οποία η χρήση αυτή απαγορεύεται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 του αιτούντος την άδεια ότι αναγνω-
ρίζει ότι η ζητούμενη Άδεια είναι προσωρινής ισχύος 
μέχρι την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του 
ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους που θα καθορί-
ζονται σε αυτό.

7. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της 
παρούσας.

Άρθρο 5
Καθορισμός Μέτρων και Μέσων
Περιβαλλοντικής προστασίας Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.

1. Προκειμένου για αδειοδότηση νέων Συνεργείων 
Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων, η 
εγκατάσταση υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) της υπ’ αρ. 52891/2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 2446 Β’/30-09-2013), με διαδικασία 

ανάλογη αυτής που προβλέπεται στο άρθρο 3 της εν 
λόγω απόφασης και ενοποιημένα με τη χορήγηση προ-
σωρινής άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία 
του άρθρου 2.

2. Προκειμένου για υφιστάμενο συνεργείο
i) Αυτό οφείλει να διαθέτει κατάλληλο αποχετευτικό 

σύστημα που θα οδηγεί τα υγρά απόβλητα αστικού τύ-
που στο Δημοτικό σύστημα αποχέτευσης. Σε περίπτωση 
μη ύπαρξης Δημοτικού συστήματος αποχέτευσης, θα 
πρέπει να υπάρχει στεγανή δεξαμενή αστικών λυμάτων, 
η οποία θα εκκενώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
από αδειοδοτημένα βυτιοφόρο.

ii) Τα υγρά απόβλητα, από το πλύσιμο και καθαρισμό 
των εξαρτημάτων και των μερών των κινητήρων των 
προς συντήρηση/επισκευή μηχανημάτων έργων, πρέ-
πει να συλλέγονται σε διαφορετική στεγανή δεξαμενή 
και να διατίθενται σε εταιρείες πιστοποιημένες για την 
συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων, εάν δεν 
υπάρχει επιτόπου λειτουργούσα μονάδα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων.

iii) H αποκομιδή των αποβλήτων του συνεργείου, των 
προερχόμενων από την επισκευή και συντήρηση μηχα-
νημάτων έργων (όπως για παράδειγμα συσσωρευτές, 
ελαστικά, εξατμίσεις, αντικατασταθέντα παλαιά εξαρ-
τήματα μερών κινητήρων, λιπαντικά, ορυκτέλαια κ.α.) 
θα γίνεται με μέριμνα του εκμεταλλευτή του συνεργεί-
ου, κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αποκομιδή θα 
πραγματοποιείται από εγκεκριμένο φορέα, γεγονός 
που θα αποδεικνύεται με σύμβαση συλλογής των προ-
αναφερθέντων με αδειοδοτημένους φορείς συλλογής 
των αποβλήτων αυτών και τα αντίστοιχα παραστατικά 
φορτώσεων αποκομιδής. Για όσα από τα απόβλητα υφί-
στανται συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη από τις σχετικές δια-
τάξεις διάθεσή τους.

Άρθρο 6
Τρόπος διενέργειας ελέγχων και επιβολής
προστίμου της παραγράφου 5 του άρθρου 6
του ν. 1575/1985

1. Στις κατά τόπους Τεχνικές Υπηρεσίες του άρθρου 2 
του παρόντος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, 
για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των 
προσωρινών αδειών λειτουργίας των Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.

2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποτε-
λείται από δύο άτομα της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας 
και ένα εκπρόσωπο του σωματείου ή αρμόδιου συνδι-
καλιστικού φορέα των Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.

3. Έπειτα από επιτόπιο έλεγχο, η Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, 
εισηγείται στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, την επιβολή 
του προστίμου της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του 
ν. 1575/1985, όπως ισχύει.

4. Όταν διαπιστωθεί ότι:
α) Δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προ-

σωρινής άδειας λειτουργίας ή/και
β) Λειτουργεί Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης 

Μηχανημάτων Έργων χωρίς τη σχετική προσωρινή άδεια 
λειτουργίας, εκδίδεται, από την αρμόδια Υπηρεσία του 
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άρθρου 2 απόφαση, με την οποία βεβαιώνεται το σχετικό 
πρόστιμο, ύστερα από έγγραφη κλήση του παραβάτη 
να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις και αντιρρήσεις του 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες και εισπράττεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις που προβλέπουν την είσπραξη δημοσίων 
εσόδων.

5. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης, με την οποία 
βεβαιώνεται πρόστιμο σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο, η Επιτροπή προβαίνει σε νέο επιτόπιο έλεγ-
χο, εντός τριών (3) μηνών, προκειμένου να διαπιστωθεί 
η συμμόρφωση ή μη του ΣΕΣΜΕ. Η Επιτροπή συντάσσει 
νέο πρακτικό, με το οποίο εισηγείται προς την αρμόδια 
Υπηρεσία:

i) για την περίπτωση της παραγράφου 4 α) και εφό-
σον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι επιβολής του 
προστίμου, την ανάκληση της προσωρινής άδειας,

ii) για την περίπτωση της παραγράφου 4 β) και εφό-
σον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι επιβολής του 
προστίμου, την σφράγιση του ΣΕΣΜΕ, μέχρι την έκδοση 
προσωρινής αδείας.

Άρθρο 7
Χρονική Ισχύς

Η χορήγηση της προσωρινής άδειας λειτουργίας ενός 
Σ.Ε.Σ.Μ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, ισχύει έως και την έκδοση του Προεδρικού Δια-
τάγματος που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του 
ν. 1575/1985, όπως ισχύει.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. 3741 (5)
Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμε-

νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

Υπαλλήλου που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΠΗΛΑΙΟ 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννί-

νων, για το έτος 2017.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 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 Ηπεί-
ρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΡ1Γ-ΣΩΛ).

5. Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α’ 35), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του Κεφ. Β’ 
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40) και το άρθρο 3 της υποπ. 
Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) 
και σήμερα ισχύει.

6. Το άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α’ 180).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

8. Το με αριθμ. 798/8-11-2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» του Δήμου 
Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων, με το οποίο αιτείται τον ορισμό 
του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών μετα-
κίνησης εκτός έδρας Υπαλλήλου του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. 
για το έτος 2017.

9. Τη με αριθμ. 984/22-12-2016 βεβαίωση του ως άνω 
Ν.Π.Δ.Δ. περί εξασφαλισμένης σχετικής πίστωσης στον 
προϋπολογισμό του, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας ενός Υπαλλήλου 
ΔΕ Διοικητικού που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΠΗΛΑΙΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» του Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων, 
σε 60 ημέρες, για το έτος 2017.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2017 
(ΚΑ 10-6422, Μετακινήσεις υπαλλήλων, ποσό 4.000,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 12 Ιανουαρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 4388 (6)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 

του Δήμου Αργούς Ορεστικού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του n. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ  234/τ.Α΄/ 
27.10.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ Α’ 35) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλ-
λήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15-03-2010) «Προστασία της Εθνικής Οι-
κονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης».




