
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρι-
κά των τειχών της Μεσαιωνικής Πόλης στο Δήμο 
Ρόδου.

2 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς.

3 Καθορισμός τιμών αποζημίωσης ενοικίου για ανα-
πνευστικές συσκευές, σύμφωνα αριθμ. Φ90380/
25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β’/3-11-2011) «Ενι-
αίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 
ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/1-11-2018 κοινή υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4898/Β’/01-11-2018).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13590/ΜΟΕ (1)
  Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρι-

κά των τειχών της Μεσαιωνικής Πόλης στο Δήμο 

Ρόδου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
• Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

• Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• Του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

• Των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν.

• Της πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) και το άρθρο 56 του 
ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 

σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015).

• Τις 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφάσεις του 
Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά 
με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών και άλλων 
συναφών ρυθμίσεων από τους OTA για τις οδούς αρμο-
διότητάς τους.

• Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογι-
κών οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

• Της αριθμ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού Έλεγχου 
της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
OTA της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

• Της 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./ 31-12-2018)
(ΑΔΑ: 681Β465ΧΘ7-ΨΛΥ) απόφασης του Υπουργού Εσω-
τερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, 
Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθή-
κοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.

2. Την 1186/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Ρόδου (ΑΔΑ: ΩΟΡ8Ω1Ρ-ΜΟΒ), την εισήγηση και την 
θεωρημένη και εγκεκριμένη μελέτη από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

3. Το αριθμ. 68618/13.11.2018 έγγραφο του Τμήματος 
Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου της Δ/νσης Διοικητι-
κού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το 
οποίο η 1186/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Ρόδου είναι νομοτύπως ληφθείσα.

4. Την αριθμ. 1016/49/932-α/19.2.2019 θετική γνωμο-
δότηση του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου για την εφαρμο-
γή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 
1186/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου.

5. Το αριθμ. ΔΤΥ/Ζ1/376/4.3.2019 έγγραφο του Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου σύμφωνα 
με το οποίο η περιοχή εφαρμογής της κυκλοφοριακής 
ρύθμισης που προκύπτει από την υπ' αριθ. 1186/2018 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου δεν εμπί-
πτει σε χερσαία λιμενική ζώνη.

6. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της 1186/2018 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου προκα-
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λείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικο-
νομικού έτους 2019 του Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα 
τον Κ.Α 30-73260003 με τίτλο «Σήμανση οδικού δικτύου 
κατ' εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και Κ.Ο.Κ.», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά 
των τειχών της Μεσαιωνικής Πόλης στο Δήμο Ρόδου και 
συγκεκριμένα:

• Την αμφιδρόμηση της οδού Δημοκρατίας από τη συμ-
βολή της με τις οδούς Αλεξάνδρου Διάκου- Παπάγου -
Εθνάρχου Μακαρίου έως την οδό Ελευθερίου Βενιζέλους 
με μία λωρίδα εισόδου προς το κέντρο της πόλης και 
δύο λωρίδες εξόδου.

• Την μονοδρόμηση της οδού Δημοκρατίας από τη 
συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη 
συμβολή της με την οδό Κομνηνών με την αυτήν κα-
τεύθυνση.

• Την αμφιδρόμηση της οδού Δημοκρατίας από τη 
συμβολή της με την οδό Κομνηνών έως τη συμβολή της 
με την οδό Στεφάνου Καζούλη.

• Την μονοδρόμηση της οδού Δημοκρατίας από τη 
συμβολή της με την οδό Στεφάνου Καζούλη έως τη συμ-
βολή της με την οδό Βύρωνος (γήπεδο Διαγόρα) με την 
αυτήν κατεύθυνση.

• Την μονοδρόμηση της οδού Βύρωνος από τη συμ-
βολή της με την οδό Δημοκρατίας έως τη συμβολή της 
με την οδό Κόδριγκτων.

• Την αμφιδρόμηση της οδού Βύρωνος από τη συμβο-
λή της με την οδό Κόδριγκτων έως τη συμβολή της με 
τις οδούς Αυστραλίας και Ακτή Προμηθέως.

• Την ήδη ισχύουσα αμφιδρόμηση της οδού Προμη-
θέως καθ’ όλο το μήκος της.

• Την μονοδρόμηση της οδού Ακτής Σαχτούρη από την 
συμβολή της με την Ακτή Προμηθέως έως τη συμβολή 
της με την οδό 7ης Μαρτίου.

• Την μονοδρόμηση τμήματος της οδού 7ης Μαρτίου 
από τη συμβολή της με την οδό Ακτή Σαχτούρη έως τη 
συμβολή της με την οδό Γαλλίας με την αυτή κατεύθυνση.

• Αντιδρόμηση της οδού Φιλελλήνων από τη συμβολή 
της με την οδό Βύρωνος προς την οδό Δημοκρατίας με 
την αυτήν κατεύθυνση.

• Την μονοδρόμηση των οδών Αγίου Ιωάννου και Ρήγα 
Φεραίου. Ειδικότερα μονοδρόμηση τμήματος της οδού 
Αγίου Ιωάννου από τη συμβολή της με την οδό Κομνη-
νών έως την συμβολή της με την οδό Χειμάρας με την 
αυτή κατεύθυνση καθώς και της οδού Ρήγα Φεραίου καθ’ 
όλο το μήκος της από την οδό Αγίου Ιωάννου προς την 
οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

• Την προτεραιότητα κίνησης οχημάτων στις παρα-
κάτω οδούς:

• Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου από Δημοκρατίας προς 
Παπαλουκά προτεραιότητα έναντι της οδού Ρήγα Φε-
ραίου.

• Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου από Παπαλουκά προς 
Δημοκρατίας παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό 
Ρήγα Φεραίου.

• Οδός Ρήγα Φεραίου προτεραιότητα έναντι όλων πλην 
του ρεύματος κυκλοφορίας της οδού Ελευθερίου Βενι-
ζέλου από Δημοκρατίας προς Παπαλουκά.

• Οδός Βύρωνος έναντι όλων πλην της οδού Δημο-
κρατίας. Στο αμφίδρομο τμήμα της οδού Βύρωνος, τα 
οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας ανό-
δου (από την οδό Αυστραλίας προς την οδό Κόδριγκτων 
οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα στο ρεύμα 
καθόδου).

• Οδός Δημοκρατίας έναντι όλων πλην της Στεφάνου 
Καζούλη. Στο αμφίδρομο τμήμα της οδού Δημοκρατίας, 
τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας με 
κατεύθυνση από Στεφάνου Καζούλη προς Μεγάλου Κων-
σταντίνου οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Την τοποθέτηση κατακόρυφων πινακίδων ρύθμισης 
της κυκλοφορίας στις θέσεις με ενδεικτικές συντεταγμέ-
νες κατά ΕΓΣΑ ‘87 ως παρακάτω:

ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ΄87

Χ Υ
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ρ-48 878606 4041701
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ρ-7 878621 4041678
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ρ-7 878634 4041685
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

(πλατεία Χριστοφόρου Πατριάρχου Αλεξαν-
δρείας

Ρ-2 και Ρ-47 878686 4041601

Ρ-2 και Ρ-47 878714 4041586

7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ρ-7 878722 4041585
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ρ-7 και Ρ-27 878730 4041595
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ρ-2 και Ρ-48 878815 4041544
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ρ-7 878802 4041519
7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ρ-7 878808 4041519
Πλατεία Σύμης Ρ-2 και Ρ-47 878788 4041464
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Πλατεία Σύμης Ρ-7 878820 4041457
Ακτή Σαχτούρη Ρ-2 και Ρ-48 878864 4041452
Ακτή Σαχτούρη Ρ-7 878854 4041443
Ακτή Σαχτούρη Ρ-7 878871 4041439
Ακτή Σαχτούρη Ρ-2 και Ρ-48 878901 4041276
Ακτή Σαχτούρη Ρ-2 και Ρ-47 878926 4041239
Ακτή Σαχτούρη Ρ-52 878969 4041193

Σολωμού Αλχαδεφ Ρ-2 και Ρ-47 879116 4041152
Ακτή Προμηθέως Ρ-2 και Ρ-28 879309 4041129
Ακτή Προμηθέως Ρ-7 879320 4041019
Ακτή Προμηθέως Ρ-2 και Ρ-28 και Ρ-7 879339 4041008
Ακτή Προμηθέως Ρ-27 879359 4040990
Ακτή Προμηθέως Ρ-2 879302 4040990
Ακτή Προμηθέως Ρ-7 879347 4040970

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (συμβολή οδών 
Αυστραλίας - Προμηθέως - Βύρωνος)

Ρ-1 879371 4040919
Ρ-53 879379 4040907
Ρ-53 879381 4040902

Ρ-53 879386 4040902

Ρ-53 879388 4040906

Ρ-52δ 879378 4040918
Ρ-52δ 879396 4040902

Ρ-52δ 879373 4040897

Ρ-1 879402 4040906
Καναδά Ρ-1 879390 4040889

Καναδά Ρ-7 879385 4040892

Βύρωνος Ρ-1 879373 4040891

Βύρωνος Ρ-4α και Πρ -4α 879365 4040892
Βύρωνος Ρ-39 879229 4040773
Ξάνθου Ρ-2 879222 4040763

Βύρωνος Ρ-2 879159 4040754
Βύρωνος Ρ-40 και Πρ-4γ 879135 4040744
Βύρωνος Ρ-7 879124 4040740
Βύρωνος Ρ-7 879127 4040733
Βύρωνος Ρ-40 και Πρ-4γ 878900 4040673

Φιλελλήνων Ρ-13 878881 4040698
Φιλελλήνων Ρ-13 878871 4040692

Βύρωνος Ρ-40 και Πρ-4γ 878864 4040678
Βύρωνος Ρ-2 και Ρ-27 878824 4040618
Βύρωνος Ρ-40 και Πρ-4α 878848 4040536
Βύρωνος Ρ-40 878812 4040614

Δημοκρατίας Ρ-7 878800 4040634
Δημοκρατίας Ρ-7 878797 4040623
Δημοκρατίας Ρ-40 878761 4040636
Δημοκρατίας Ρ-40 Πρ-4α 878656 4040650

Στεφάνου Καζούλη Ρ-7 878640 4040624
Στεφάνου Καζούλη Ρ-7 878631 4040623
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Στεφάνου Καζούλη Ρ-3 878639 4040616
Δημοκρατίας Ρ-2 878614 4040656
Φιλελλήνων Ρ-7 878590 4040704
Φιλελλήνων Ρ-7 878588 4040715
Φιλελλήνων Ρ-2 878577 4040704
Φιλελλήνων Ρ-2 878544 4040707
Φιλελλήνων Ρ-2 878549 404077

Δημοκρατίας Ρ-28 878558 4040696
Αγίων Αναργύρων Ρ-2 878533 4040685
Αγίων Αναργύρων Ρ-27 και Π-25 878523 4040690

Δημοκρατίας Ρ-1 878474 4040736
Δημοκρατίας Ρ-53 878462 4040736
Δημοκρατίας Ρ-53 878457 4040740
Δημοκρατίας Ρ-53 878456 4040735
Δημοκρατίας Ρ-7 878459 4040751
Δημοκρατίας Ρ-7 878450 4040748
Δημοκρατίας Ρ-1 878448 4040756
Δημοκρατίας Ρ-1 878455 4040760

Κομνηνών Ρ-1 878445 4040729
Αγίων Αναργύρων Ρ-2 878435 4040719
Αγίων Αναργύρων Ρ-7 878443 4040666
Αγίων Αναργύρων Ρ-7 878447 4040658

Κομνηνών Ρ-52δ 878447 4040734

Δημοκρατίας Ρ-52δ 878470 4040732
Κομνηνών Ρ-2 878125 4040714
Χειμάρας Ρ-2 και Ρ-28 878215 4041051
Χειμάρας Ρ-2 και Ρ-27 και Ρ-7 878253 4041058

Δημοκρατίας Ρ-28 878246 4041085
Ρήγα Φεραίου Ρ-28 878208 4041244

Ναυαρίνου Ρ-2 και Ρ-28 878191 4041250

Τριζοίνας Ρ-2 και Ρ-27 και Ρ-7 878201 4041288

Ρήγα Φεραίου Ρ-7 878157 4041373

Ρήγα Φεραίου Ρ-7 878145 4041369
Ρήγα Φεραίου Ρ-2 και Ρ-50α 878130 4041393
Ρήγα Φεραίου Ρ-7 878106 4041489
Ρήγα Φεραίου Ρ-7 878117 4041483
Ρήγα Φεραίου Ρ-52δ 878115 4041506
Ρήγα Φεραίου Ρ-2 878113 4041510

Ελευθερίου Βενιζέλου Ρ-2 878270 4041473

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις να υλοποιηθούν μετά την κατασκευή των δυο (2) κυκλικών κόμβων και νησίδων και την 
τροποποίηση των προγραμμάτων των φωτεινών σηματοδοτών που αναφέρονται στην θεωρημένη και εγκεκριμένη 
μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επη-
ρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς. Οποιαδήποτε μεταβολή υπηρεσιών των Μέσων 
Οδικής Μαζικής Μεταφοράς ήθελε προκύψει συνέπεια εφαρμογής της παρούσας θα υλοποιείται αυστηρά και μόνο 
κατόπιν έκδοσης εγκριτικής απόφασης του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου.

2. Από την εφαρμογή των προτεινομένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν θα πρέπει να επηρεάζονται δυσμενώς 
τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).
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3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την από-
φαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση και στην θεωρημένη και εγκεκριμένη με-
λέτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
του Δήμου Ρόδου, βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης 
των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η 
ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυ-
τών, αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και 
αδειοδοτήσεις.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μέσα σε δι-
άστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 8 Μαρτίου 2019

Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 

Ι

    Αριθμ. 1149 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 65, 214, 225, 238, 280 

και 283 του ν. 3852/2010 (87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ν.4555/2018 (133/Α΄) Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμη-

ση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Την 14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ) απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Συντονιστή 
της Α.Δ.Μ.Θ..

5. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 24 του π.δ. 142/2010 
(235/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 
212/Α΄) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των 
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3584/2007 
(ΦΕΚ143/Α) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών υπαλλήλων».

8. Τις αριθμ. 1921/11-1-2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7- Π16) 
και 4947/24-1-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΝ465ΧΘ7-ΚΛΑ) εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν.3469/2006 
(ΦΕΚ 131/Α΄/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90, το οποίο κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» που αφορούν τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/2001) 
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο-
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

12. Την 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Παιονίας, με την οποία ψηφίστηκε ο Οργα-
νισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιονίας και 
εγκρίθηκε με την 9386/25-10-2011 (2606/Β’) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης.

13. Την 2720/29-1-2013 (ΦΕΚ 309/Β’ - Διορθ.σφαλμ. 
515/Β’) απόφαση Δημάρχου Παιονίας περί «Ανάκλησης 
της υπ’ αριθμ. 44252/17.11.2011 διαπιστωτικής πράξης 
Δημάρχου Παιονίας κατάργησης κενών οργανικών θέ-
σεων (ΦΕΚ 2940/22.12.2011) του νέου Ο.Ε.Υ του Δήμου 
Παιονίας (ΦΕΚ 2606/Β΄/8.11.2011) και Διαπίστωση αυτο-
δίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού 
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των 
πρώην Δήμων Πολυκάστρου, Αξιούπολης, Γουμένισσας, 
Ευρωπού - Ν. Κιλκίς, κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρ-
θρου 33 του ν. 4024/2011».

14. Την αριθμ. οικ. 16114/23-4-2013 (ΦΕΚ 1078/Β’) κοι-
νή υπουργική απόφαση περί «Κατάργησης και διατήρη-
σης κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στον 
Δήμο Παιονίας Ν. Κιλκίς, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1α του άρθρου 33 του ν.4024/2011, όπως ισχύει».

15. Την αριθμ. 36/2019 εισήγηση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής Δήμου Παιονίας περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ 
του Δήμου Παιονίας.
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16. Την 4/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Παιονίας, με την οποία ψηφίστηκε η τροποποίηση 
του Ο.Ε.Υ του Δήμου Παιονίας για τη σύσταση οργανικών 
θέσεων μόνιμου προσωπικού λόγω ένταξης του προ-
γράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στον Δήμο.

17. Την αριθμ. 1439/31-1-2019 βεβαίωση της Δ/νσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Παιονίας περί ύπαρξης μίας (1) κενής θέσης κλάδου ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών και μίας (1) κενής θέσης κλάδου 
ΠΕ Ψυχολόγων στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Παιονίας, αποφα-
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την 4/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Παιονίας, με την οποία τροποποι-
είται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
ως προς τα εξής σημεία:

1. Τροποποιείται το άρθρο 11 του υφιστάμενου ΟΕΥ 
και προστίθενται οι κατωτέρω αρμοδιότητες στο Αυτο-
τελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Αθλη-
τισμού, Πολιτισμού, και Εθελοντισμού:

1. Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη 
των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων 
και ΑΜΕΑ κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο το-
πικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
τους και την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της 
κοινωνικής πολιτικής όπως και των άλλων ενδιαφερομέ-
νων οργανισμών.

2. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και 
υγιή διαβίωσή τους και την κοινωνική τους ευημερία.

3. Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαι-
ωμάτων τους και την προστασία τους από αρνητικές δι-
ακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, 
εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.

4. Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους 
περιβάλλον και την αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής 
περίθαλψης.

5. Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας 
και αυτονομίας τους.

6. Η διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας 
και της κοινωνικής συμμετοχής τους.

7. Η μελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών 
στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισμό και στο περι-
βάλλοντα χώρο σύμφωνα με τους κανόνες εξασφάλισης 
της μέγιστης χρήσης και προσπέλασής τους.

8. Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και 
των προσώπων που έχουν ευθύνη φροντίδας τους, χωρίς 
να υποκατασταθούν από τις υπηρεσίες του προσωπικού 
του προγράμματος αλλά αντιθέτως να ενισχυθούν η αλ-
ληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσμοί.

9. Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμε-
τοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων ανα-
γκών φροντίδας τους.

10. Η ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών 
αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι.

11. Η διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες που ικανο-
ποιούν ανάγκες και δικαιώματά τους και ιδιαίτερα την 
συνεργασία τους και τον συντονισμό με το δίκτυο υπηρε-
σιών πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής προστασίας 
της περιοχής και την συστηματοποίηση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών.

12. Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες 
για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών κυρίως για 
υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας και η 
εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης.

13. Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσε-
ων, όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος.

14. Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας νοσηλευ-
τικής φροντίδας στους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρία.

15. Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθημα-
τικής υποστήριξης.

16. Η παροχή οικιακής βοηθητικής φροντίδας και πρα-
κτικών αναγκών διαβίωσης.

2. Τροποποιείται το άρθρο 21 του υφιστάμενου ΟΕΥ 
ως εξής: Συστήνονται (12) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού ως εξής:

Α/Α Κατηγορία- Ειδικότητα Αριθμός

1. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2

2. ΠΕ Ψυχολόγων 1

3. ΤΕ Νοσηλευτών 3

4. ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 4

5. ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών 2

ΣΥΝΟΛΟ 12

Συστήνεται (1) μία νέα οργανική θέση μόνιμου προσω-
πικού, η οποία θα καλυφθεί κατά τις αναλογίες και με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 
(A ΄220), ως εξής:

Α/Α Κατηγορία- Ειδικότητα Αριθμός

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1

Ακροτελεύτιο άρθρο
Κάλυψη δαπάνης

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία, 
δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 του ν. 4583/2018, ειδικά για 
το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέ-
πονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, 
οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους, 
ενώ από το 2020 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η 
οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 
2310401001).

Κατά τα λοιπά ισχύει η 9386/25-10-2011 (ΦΕΚ 2606/Β’) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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    Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 4137 (3)
Καθορισμός τιμών αποζημίωσης ενοικίου για ανα-

πνευστικές συσκευές, σύμφωνα αριθμ. Φ90380/

25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β’/3-11-2011) «Ενι-

αίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 

ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/1-11-2018 κοινή υπουργική από-

φαση (ΦΕΚ 4898/Β’/01-11-2018).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/
2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/
17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή 
σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Τη με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας (ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού 
του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Το άρθρο 53 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 κοινή υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 4898/01.11.2018) “Τροποποίηση και αντι-
κατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) 
κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος 
Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργα-
νισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”.

5. Την με αρ.  ΔΒ3Η/661/6-12-2018 έγγραφη εισήγηση 
της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

6. Την 1640/523/11-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΕΟΠΥΥ.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε 
στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποφασίζει:

Τον καθορισμό τιμών αποζημίωσης ενοικίου για τις 
αναπνευστικές συσκευές και των αναλωσίμων τους, σύμ-
φωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 και 2 του Ενιαίου Κανονισμού 
Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 4898/τ.Β΄/01-11-2018, ο οποίος 
αντικατέστησε τον με αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 
(ΦΕΚ 2456/Β’/3-11-2011) «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 
Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη-
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Ο πίνακας αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α/α Τύπος Αναπνευστικής συσκευής Αναλώσιμα 
Συχνότητα 

αντικατάστασης 
αναλωσίμων

Τιμή 
αποζημίωσης 

ενοικίου/ μήνα 
με αναλώσιμα     

1 απλή συσκευή Συνεχούς Θετικής 
Πίεσης Αεραγωγών (CPAP)

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης, 
σωλήνας σπιραλ - φιλτρα 6 μήνες 51,50 €

2 απλή συσκευή Διφασικής Θετικής 
Πίεσης Αεραγωγών (Bipap)

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης, 
σωλήνας σπιραλ - φιλτρα 6 μήνες 53,50 €

3 απλή συσκευή Διφασικής Θετικής 
Πίεσης Αεραγωγών (Bipap S/T)

Στοματορινική μάσκα,κεφαλοδέτης, 
σωλήνας σπιραλ - φιλτρα 6 μήνες 96,50 €

4 Αναπνευστήρας όγκου/πίεσης

Κύκλωμα σύνδεσης ασθενή - ανα-
πνευστήρα 

4 μήνες (ΦΕΚ 4898  άρθρο 
53 , παράγραφος 1)

166,50 €
φίλτρα 

2 σετ φίλτρα ανά μήνα (ΦΕΚ 
4898 άρθρο 53 , παράγρα-
φος 1)

5 Νεφελοποιητής σετ  νεφελοποιησης    (μάσκα , νεφε-
λωτήρα σωληνακι), φιλτρα 1 μήνα 10,00 €

6 Συμπυκνωτής Οξυγόνου
σετ ( 2 υγραντήρες ,4 ρινικά σωληνά-
κια , προέκταση,συνδετικό ή υδατο-
παγίδα )

1 μήνα 75,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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