
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδι-
κοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέ-
ους κλάδους και ειδικότητες.

2 Συγκρότηση Γραφείου Υγειονομικού Ελέγχου Λι-
μένος Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής και υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυν-
σης Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΚΜ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Στην υπ’ αρ. 15244/20.02.2023 απόφαση Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 1061).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 329 (1)
   Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ει-

δικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικού Κανο-

νισμού Λειτουργίας του Δήμου Αλεξανδρούπο-

λης με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) 

νέους κλάδους και ειδικότητες. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλ-

λικράτης».
β) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 «Νέο 

πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμ-
μα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169), 

γ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 85/2022 
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δη-
μοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α’ 232),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Β’ 2280/2011), καθώς και τις τροποποι-
ήσεις αυτού (Β’ 2927/2015, Β’ 4301/2017, Β’ 5143/2018 και Β’ 1004/2019).

2) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2023, 
καθώς και των επόμενων ετών, αποφασίζουμε:

Την αντιστοίχιση των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσω-
πικού, όπως περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Β’ 2280/2011), 
καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού (Β’ 2927/2015, Β’ 4301/2017, Β’ 5143/2018 και Β’ 1004/2019), με τους οριζόμενους 
στο Παράρτημα Β’ του π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
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Γ. Οι παρακάτω δεσμευμένες προς πλήρωση με διορισμό ή πρόσληψη ή μετάταξη οργανικές θέσεις των κλάδων 
ή/και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
(Β΄ 2280/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2927/2015, Β’ 4301/2017, Β’ 5143/2018 και Β’ 1004/2019) οι οποίες 
περιλαμβάνονται στους πίνακες αντιστοίχισης του Παραρτήματος Β’ του π.δ. 85/2022, και οι οποίες ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙ-
ΧΙΖΟΝΤΑΙ σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 και την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353 εγκύκλιο, παραμένουν 
ως έχουν μέχρι την πλήρωση τους:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ) 3

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ) 1

ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3

ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 7

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(*) 1
(*) Δεσμευμένη λόγω μετάταξης υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε συνιστώ-

μενη προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αλεξανδρούπολη, 17 Φεβρουαρίου 2023

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 119669(2188) (2)
Συγκρότηση Γραφείου Υγειονομικού Ελέγχου 

Λιμένος Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Περιβαλλο-

ντικής Υγιεινής και υγειονομικού Ελέγχου της 

Διεύθυνσης Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέ-

ριμνας ΠΚΜ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 56 του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. 
που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 81320+77909/01-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Β’ 4302).

3. Την υπ’ αρ. 7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επικύρωσης 
των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και ανακήρυξης του Περιφερειάρχη, 
των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών 
Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Την υπ’ αρ. οικ. 72217(1346)/31-1-2022 απόφαση 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”» (Β’ 458/2022).

5. Την υπό στοιχεία ΓΔΔΥ&ΚΜ οικ.76613/73/31-1-2023 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας στην Εκτελεστική Επιτροπή Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Εισήγηση για 
συγκρότηση Γραφείου Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένος 
Θεσσαλονίκης».

6. Την υπ’ αρ. 9/13-2-2023 ομόφωνη απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, με την οποία εγκρίνει τη συγκρότηση και λει-
τουργία Γραφείου Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένος Θεσσα-
λονίκης με έδρα το Υγειονομείο Λιμένος Θεσσαλονίκης, 
αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση Γραφείου Υγειονομικού Ελέγχου Λι-
μένος Θεσσαλονίκης το οποίο θα υπάγεται στο Τμήμα 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΚΜ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Γραφείο Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένος Θεσσαλο-
νίκης θα ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

- τον υγειονομικό έλεγχο πλοίων,
- τη χορήγηση αδειών διέλευσης ελευθεροκοινωνίας,
- την έκδοση πιστοποιητικών μυοκτονίας ή απαλλαγής 

από μυοκτονία σε πλόες εσωτερικού - εξωτερικού,
- τη χορήγηση γνωματεύσεων για την έκδοση αδειών 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος επί των θαλασσοπλοούντων πλοίων,

- την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας δεξαμενών 
υδροφόρων πλοίων,

- την αντιμετώπιση και διεκπεραίωση εκτάκτων και μη 
θεμάτων δημόσιας υγείας στο λιμένα ως πύλη εισόδου.

Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2023

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
   Στην υπ’ αρ. 15244/20.02.2023 απόφαση του Γραμμα-

τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1061) για την 
καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρε-
σιών της Περιφέρειας Αττικής, διορθώνεται η δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού 2023 Περιφέρειας Αττικής:

από το εσφαλμένο: 
«1.610.000,00 €»,
στο ορθό: 
«1.760.000,00».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)   
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*02017212003230012*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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