
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κριτήρια σύστασης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγ-
χου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων φορείς που υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’  του 
ν.  4795/2021 (Α’  62) για την Οργάνωση, στελέ-
χωση και λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού 
Ελέγχου.

2 Κοστολόγηση της διαγνωστικής εξέτασης «Μέ-
τρηση Καλπροτεκτίνης».

3 Έγκριση παροχής τριών (3) συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες του 
Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και του 
Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Αντισεισμι-
κού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και 
καθορισμός ανώτατου ύψους μηνιαίας δαπάνης, 
κατά το έτος 2023.

4 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει-
τουργίας τις Κυριακές και τις αργίες για τις Δομές 
Αστέγων Δήμου Ρόδου του Δημοτικού Οργανι-
σμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.Ρ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 15976 (1)
Κριτήρια σύστασης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγ-

χου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων φορείς που υπάγο-

νται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του 

ν. 4795/2021 (Α’ 62) για την Οργάνωση, στελέ-

χωση και λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού 

Ελέγχου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 9, 10, 81 και την παρ. 3 του άρθρου 

79 του ν. 4795/2021 «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

και ο ρόλος των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους 
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 62),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

γ) του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 «Οργάνωση, λει-
τουργία, διοίκηση και κρατική εποπτεία των δημόσιων 
επιχειρήσεων και οργανισμών» (Α’ 314),

δ) του άρθρου 16 του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυ-
βέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των 
λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών 
και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου 
σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική 
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της 
έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτι-
κής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύ-
σταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, 
ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, 
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονο-
μικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 181),

ε) του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171).

2. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το υπό στοιχεία 6426 ΕΞ 2023/15.12.2023 έγγραφο 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Παροχή 
γνώμης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 79 του ν. 4795/2021», με το οποίο παρέχεται θετι-
κή γνώμη για την έκδοση της παρούσας απόφασης με 
παρατηρήσεις προς τις οποίες έγιναν οι απαραίτητες 
προσαρμογές.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους επο-
πτευόμενους από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
Μέρους Α’ του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1

Συστήνονται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) 
στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμο-
γής του  Μέρους Α’ του ν. 4795/2021, εξαιρουμένων των 
νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής του μέρους Α’ του ν. 4972/2022 (Α’ 181), εφόσον κατά 
τη δημοσίευση της παρούσας πληρούνται σωρευτικά τα 
παρακάτω κριτήρια:

α) Το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων με οποια-
δήποτε σχέση εργασίας υπερβαίνει τους είκοσι (20) και 
από τους οποίους τουλάχιστον δέκα (10) είναι Πανεπι-
στημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ),

β) το ύψος του προϋπολογισμού τους ή των ετήσι-
ων δαπανών τους υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια 
(2.000.000) ευρώ.

Άρθρο 2

1. Οι Μ.Ε.Ε. των φορέων συστήνονται ως οργανικές 
μονάδες επιπέδου Τμήματος και υπάγονται στον Επικε-
φαλής του Φορέα.

2. Οι Μ.Ε.Ε. των φορέων στελεχώνονται σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 9 του 
ν. 4795/2021, κατ’ ελάχιστο με έναν (1) υπάλληλο και 
ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ίδιου νό-
μου.

3. Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσμα-
τική λειτουργία της Μ.Ε.Ε. η συνδρομή επαγγελματιών 
με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός 
του φορέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου.

Άρθρο 3

Οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων φορείς, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια 
του άρθρου 1, εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στις δια-
τάξεις των παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου που έχουν ήδη 
συσταθεί σε φορείς που πληρούν τα κριτήρια της πα-
ρούσης, εξακολουθούν να λειτουργούν, εφόσον οι αρ-
μοδιότητές τους συνάδουν με τις διατάξεις του άρθρου 
10 του ν. 4795/2021.

2. Οι συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 
που έχουν ήδη συναφθεί, βάσει ειδικών διατάξεων, 
μεταξύ φορέων της παρούσας και φυσικών προσώ-
πων/νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, για την 
άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στους 
φορείς αυτούς, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη 
των συμβατικών υποχρεώσεων χωρίς δυνατότητα 
ανανέωσής τους.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται 
τυχόν Μονάδες Εσωτερικού ελέγχου φορέων που δεν 
πληρούν τα αναφερόμενα σε αυτή κριτήρια.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. Γ2(δ)/οικ.10542 (2)
Κοστολόγηση της διαγνωστικής εξέτασης «Μέ-

τρηση Καλπροτεκτίνης». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 70 του ν. 3918/2011 «Διορθωτικές αλλαγές 

στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
2. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
3. Το π.δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Υγείας» (Α’ 148).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-

ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και του π.δ. 2/2021 «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 2).

6. Την υπ’ αρ. 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την υπ’ αρ. 71672/27.09.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τσακλόγλου Πα-
ναγιώτη» (Β’ 4443).

8. Την υπό στοιχεια Υ 32/09.09.2021 απόφαση «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, 
Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

9. Την υπ’ αρ. 15 απόφαση της 298ης/14.07.2022 Ολο-
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό.

10. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 55168/03.10.2022 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Oικονομικής Εποπτείας Φο-
ρέων Γεν. Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής ενδέχεται να προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ (ΚΑΕ 0671.01), 
το ύφος της οποίας σε ετήσια βάση, εκτιμάται από 
4.490.000,00 ευρώ με 9.000.000,00 ευρώ, δοθείσας της 
μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την εξέταση και του 
αριθμού των περιστατικών συνταγογράφησης.
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Σε κάθε περίπτωση και δεδομένου ότι η εν λόγω εξέ-
ταση ανήκει σε κλειστούς προϋπολογισμούς, η όποια 
οικονομική επιβάρυνση θα αντισταθμιστεί μέσω του 
μηχανισμού Clawback του φορέα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου-
με:

Την έγκριση κοστολόγησης της διαγνωστικής εξέτα-
σης μέτρησης καλπροτεκτίνης:

1. Ανοσενζυματική - ανοσοπροσροφητική μέθοδος 
(ELISA) που μπορεί να λειτουργήσει σε οποιονδήποτε 
εξοπλισμό ανοικτού τύπου με κόστος αντιδραστηρίου 
και λοιπών απαραιτήτων υλικών ανά εξέταση 60€.

2. Μέθοδος CLIA (χημειοφωταύγειας) με εφαρμογή σε 
συνοδό εξοπλισμό (κλειστό σύστημα).

Αυτοματοποιημένου αναλυτή με κόστος αντιδρα-
στηρίου ανά εξέταση συμπεριλαμβανομένων και των 
λοιπών απαραιτήτων υλικών 30€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός Εργασίας
Υπουργός Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

Αναπληρώτρια 
Υπουργός Υγείας

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

    Αριθμ. ΥΠ 83 (3)
Έγκριση παροχής τριών (3) συνδέσεων κινητής 

τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες του 

Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και του 

Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Αντισεισμι-

κού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και 

καθορισμός ανώτατου ύψους μηνιαίας δαπάνης, 

κατά το έτος 2023.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1349/1983 «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμι-

κού Σχεδιασμού και Προστασίας κ.λπ.» (Α’ 52),
β. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

γ. του άρθρου 1 του ν. 4813/2021 «Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» 
(Α’ 111),

δ. των άρθρων 16 και 17 του ν. 4890/2022 «Κύρωση 
της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: 
«Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς 

ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του 
δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» 
(Α’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 23),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

στ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

ζ. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

η. του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162).

2. Την υπ’ αρ. oικ. 23 από 02.01.2023 απόφαση Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΥΖΤ46Ψ841-02Ζ) του Ο.Α.Σ.Π.

3. Την υπ’ αρ. 6 από 11.01.2023 απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Π. (508η Συνεδρίαση) σύμφωνα 
με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς την 
αρμόδια Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομι-
κών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την έκδοση της 
προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης προκειμένου 
να εγκριθεί η παροχή τριών (3) συνδέσεων κινητής τη-
λεφωνίας, για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Προέδρου, 
Αναπληρωτή Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή του 
Ο.Α.Σ.Π. και καθορισμού ανώτατου ύψους μηνιαίας δα-
πάνης κατά το έτος 2023.

4. Το υπ’ αρ. οικ. 183/25.01.2023 έγγραφο του Ο.Α.Σ.Π.  
«Υποβολή αιτήματος έκδοσης Υ.Α. παροχής τριών (3) 
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, για τις υπηρεσιακές 
ανάγκες του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και του 
Γενικού Διευθυντή του Ο.Α.Σ.Π. και καθορισμού ανώτα-
του ύψους μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2023».

5. Τη υπό στοιχεία ΥΠ185/04.04.2022 απόφαση Υπουρ-
γού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Μετα-
βατική παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβου-
λίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 266).

6. Την  υπό στοιχεία 2097/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/06.02.2023 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, σύμφωνα με την οποία προκαλείται επιπλέ-
ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Π. 
οικονομικού έτους 2023 συνολικού ύψους ευρώ τριών 
χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων (3.564,00 €), 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η παροχή τριών (3) συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας 
του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και του Γε-
νικού Διευθυντή του εποπτευόμενου από το Υπουργείο 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας φορέα Γε-
νικής Κυβέρνησης «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδια-
σμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)» και καθορισμός ανώτα-
του ύψους μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2023, ως εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1 170,00 €

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1 80,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
«Ο.Α.Σ.Π.»

1 80,00 €

2. Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση των προ-
αναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλε-
φωνίας, η επιβάρυνση θα καταλογίζεται στον χρήστη της 
σύνδεσης και το σχετικό ποσό θα παρακρατείται από τη 
μισθοδοσία του επόμενου της υπέρβασης μήνα.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 4675 (4)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει-

τουργίας τις Κυριακές και τις αργίες για τις Δομές 

Αστέγων Δήμου Ρόδου του Δημοτικού Οργανι-

σμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.Ρ.).

  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
- των άρθρων 6, 6Α, 6Β και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

- του άρθρου 20 του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

- του άρθρου 36 του ν. 3584/2007, «Κύρωση Κώδικα 
Κατάστασης δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(Α’ 143).

- του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
- του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236).
2. Την υπ’ αρ. 86784/19.12.2022 (1183 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφα-

ση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία η Μαριάν-
να Νικολαΐδου του Αχιλλέα, διορίζεται στην θέση της 

Μετακλητής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου.

3. Την υπ’ αρ. 4452/04.11.2021 (ΑΔΑ: ΡΞ0Η7ΛΞ-ΣΧΨ) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, περί ένταξης 
της πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Ρόδου», με Κωδικό 
ΟΠΣ 5131188 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 
Αιγαίο 2014-2020».

4. Την υπ’ αρ. 11/08.02.2023 απόφαση (ορθή επανάλη-
ψη) Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Ρ., σχετικά με την 
καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας 
τις Κυριακές και τις αργίες για τις Δομές Αστέγων Δήμου 
Ρόδου.

5. Την υπ’ αρ. 308/07.02.2023 βεβαίωση του Τμήματος 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Π.Ρ., 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λει-
τουργίας τις Κυριακές και τις αργίες για τις Δομές Αστέ-
γων Δήμου Ρόδου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας 
Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.Ρ.) για το έτος 2023, με σκοπό την 
διασφάλιση της ήρεμης και αρμονικής διαβίωσης των 
φιλοξενούμενων αστέγων στις παραπάνω δομές, κατά 
την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, που αφορά 
δώδεκα (12) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και 
συγκεκριμένα:

α/α Βαθμίδα Ειδικότητα Αριθμός
1 ΠΕ Ψυχολόγων 1

2 ΤΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού 1

3 ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 2

4 ΤΕ Λογιστικού 1

5 ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών 1

6 ΔΕ Φυλάκων 2

7 ΥΕ Γενικών
Καθηκόντων 2

8 ΥΕ
Προσωπικού

Καθαριότητας
εσωτ. χώρων

2

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του 
Δ.Ο.Π.Ρ. που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 60-7341.007 με τίτλο 
«Αποζημίωση προς συμπλήρωση και καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου Δομής Αστέγων», ύψους 
12.900,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 21 Φεβρουαρίου 2023

Η Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ   

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