
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ολοκλήρωση - Οριστικοποίηση του κόστους 
και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λει-
τουργίας επένδυσης της επιχείρησης ΚΥΛΙΝΔΡΟ-
ΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ με δ.τ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ., που υλοποιήθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών στον CHAUDHRY 
MOHAMMAD ARIF του BARKAT ALI.

3 Σύσταση Γραφείου επισημείωσης της σύμβασης 
της Χάγης.

4 Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 186/2017 απόφα-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου 
αναφορικά με την εξαίρεση από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λει-
τουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

5 Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σοφάδων.

6 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 248/2016 απόφασης 
του Π.Σ. αναφορικά με τα χρονικά διαστήματα λει-
τουργίας λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α’, ημέρα Παρα-
σκευή της Β’ Πειραιά του Δήμου Αιγάλεω.

7 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την διοι-
κητική-γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε Αιτωλ/νίας 
καθώς και την τήρηση των πρακτικών των συνε-
δριάσεων για το έτος 2017.

8 Αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού και κενών 
θέσεων της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Βοη-
θών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Υγείας, στο ΔΙΕΚ που αποτελεί 
παράρτημα του Γ. Ν. Καβάλας του ν. 4186/2013, 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

9 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας, υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες, υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες και καθιέρωση εργασίας 
με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-

ρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρω-
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για 
την Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου έτους 2017.

10 Αύξηση ωραρίου του υπαλλήλου Χαράλαμπου 
Αντύπα του Παναγή από μερικής απασχόλησης 
σε πλήρους απασχόλησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)   

 Ολοκλήρωση - Οριστικοποίηση του κόστους 

και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λει-

τουργίας επένδυσης της επιχείρησης ΚΥΛΙΝΔΡΟ-

ΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ με δ.τ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ., που υλοποιήθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 3908/2011. 

 Με την υπ'αριθμ. πρωτ. 1550/ΕΜΑ/6/00031/Τ/ν.3908/ 
2011/03-05-2017 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερι-
κών πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του 
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της επιχείρησης ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙ-
ΚΗΣ ΑΕ με δ.τ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ., που 
αναφέρεται στην Επέκταση και Εκσυγχρονισμό μονάδας 
παραγωγής αλεύρων (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστη-
ριότητας: 10.61) στη θέση ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, του 
Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Νομός Χαλκιδικής), συνολικού επιλέξιμου 
και ενισχυόμενου κόστους πεντακοσίων ενενήντα εννιά 
χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (599.286,00€) με 
τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πεντακο-
σίων ενενήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι 
ευρώ (599.286,00€). 

(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό τετρακοσίων 
τριάντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 
και ενενήντα δύο λεπτών (431.485,92€) που αποτελεί 
ποσοστό 72% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εκατό εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
και οκτώ λεπτών (167.800,08€) που αποτελεί ποσο-
στό 28,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης.

(δ) Με την παρούσα εγκρίνεται η καταβολή του υπο-
λοίπου ποσού της επιχορήγησης, ήτοι ποσό ύψους ογδό-
ντα ενός χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ 
και εξήντα οκτώ λεπτών (81.334,68€) η οποία θα γίνει με 
βάση το άρθρο 77, του ν. 4399/2016.

(ε) Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής ορίζεται μέ-
χρι του συνολικού ποσού των σαράντα ενός χιλιάδων 
εννιακοσίων πενήντα ευρώ και δύο λεπτών (41.950,02€), 
που αποτελεί ποσοστό 7% του συνολικού ενισχυόμε-
νου κόστους της επένδυσης. Η χορήγηση της φορολο-
γικής απαλλαγής θα γίνει με βάση το άρθρο 78, παρ.4, 
ν. 4399/2016.

(στ) Μεσομακρόπροθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν 
ελήφθη.

(ζ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 06-11-
2015.

(η) Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 3.246,45 KW.
(θ) Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 105.600.000 

κιλά/έτος.
(ι) Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται γνωμο-

δοτική επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του ν. 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Η Υφυπουργός

 ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ   

Ι

 (2) 
 Επιβολή πολλαπλών τελών στον CHAUDHRY 

MOHAMMAD ARIF του BARKAT ALI. 

 Με την 67/2014/25-01-2017 καταλογιστική πράξη 
της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
του Τελωνείου Οινόης επιβάλλεται κατ' άρθρο 150 του 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής, 
γεννηθέντα την 01/04/1968 στο Πακιστάν, κάτοχο του 
υπ' αριθ. ΚΗ442864/28-2-2013 πακιστανικού διαβατηρί-
ου CHAUDHRY MOHAMMAD ARIF του BARKAT ALI και 
της SATI ΒΙΒΙ, ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη 
για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του ν. 2960/2001 
περί «Ε.Τ.Κ.»), ύψους πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα οκτώ ευρώ (56.688,00 €), τα οποία προσαυξά-
νονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσή-
μου (2,4%), ήτοι ποσού χιλίων τριακοσίων εξήντα ευρώ 
και πενήντα ενός λεπτών (1.360,51 €). 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΖΑΜΠΕΤΗ ΓΙΑΜΟΥΡΗ

     Αριθμ. οικ. 36837/13821 (3)
Σύσταση Γραφείου επισημείωσης της σύμβασης 

της Χάγης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 

47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» σε συνδυα-
σμό με τις όμοιες του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 
21/Α/2016).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Την υπ' αριθ. 4 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 
της 6ης Φεβρουαρίου 2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) «Αποδοχή 
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων της Χώρας».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1, και του άρθρου 
16 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργά-
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α/1984) 
«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επι-
κύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων».

8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 5325/02.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΡΚ-Ξ) 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

9. Την ανάγκη αποτελεσματικότητας άσκησης των 
αρμοδιοτήτων του φορέα μας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρη-
σης Πολιτών της Δ/νσης Διοίκησης υπηρεσιακή μονάδα 
σε επίπεδο γραφείου με τίτλο: «Γραφείο επισημείωσης 
της σύμβασης της Χάγης (Apostille)».

Το εν λόγω γραφείο θα είναι αρμόδιο για τη χορήγηση 
της επισημείωσης που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 
6 της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, 
στα δημόσια διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από 
τις δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες του Νομού που δεν 
περιέρχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφέ-
ρειας, στα έγγραφα των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου (ΝΠΔΔ) καθώς και στα έγγραφα των οργανι-
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των 
ληξιαρχείων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαΐου 2017

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι   

  Αριθμ. 25690 (4)
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 186/2017 από-

φασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέ-

σβου αναφορικά με την εξαίρεση από την εφαρ-

μογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 

24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυρια-

κές και αργίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δή-

μου Λέσβου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 226, 227, 238 

και 280 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 ν. 3584/2007, με τις 

τροποποιήσεις του.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.2 του ν. 4258/2014.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 143/2010 (Ορ-

γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).
5. Την αριθμ. 4 (ΦΕΚ 24Α΄/6-2-2015) Πράξη του Υπουργικού 

Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών 
Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93Α΄/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015  
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

8. Το αριθμ. πρωτ. 15326/24-3-2017 έγγραφο του Δήμου 
Λέσβου με το οποίο μας διαβιβάζεται για έλεγχο νομιμότη-
τας η αριθμ. 186/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Λέσβου με την οποία εξαιρείται από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας και καθιερώνεται η 24ωρη λειτουρ-
γία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

9. Την με Α.Π. 11413/20-3-2017 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου, αποφασίζουμε:

Εξαιρούμε από την πενθήμερη εργασία και 
καθιερώνουμε 24ωρη Λειτουργία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου για το έτος 
2017, από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 
31-12-2017 ως εξής:

Ι. Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι.
II. Ένας (1) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου, ΔΕ Ηλεκτρολόγων.
Οι υποχρεώσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η συντή-

ρηση του δικτύου οδικού φωτισμού του Δήμου Λέσβου, 
η αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων και βλαβών 
του οδικού φωτισμού, η πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές 

εργασίες στα δημοτικά κτίρια και τις πλατείες και ο στο-
λισμός του Δήμου κατά την περίοδο των Χριστουγέν-
νων και του Πάσχα. Ως εκ τούτου οι ανωτέρω Τεχνίτες 
ηλεκτρολόγοι ΙΔΑΧ και Μόνιμοι είναι επιφορτισμένοι 
με μεγάλο όγκο δουλειάς ο οποίος ολοένα και αυξάνει 
ιδιαίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους καθώς ενώ 
αντιμετωπίζουν συχνές βλάβες λόγω αυξημένης φόρ-
τωσης των δικτύων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 6.000,00 € σε βάρος του προϋπολογι-
σμού οικ. έτους 2017 του Δήμου που θα βαρύνει τους 
κωδικούς Κ.Α. 30.6012 (4.000,00 €) και Κ.Α. 30.6022.0001 
(2.000,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 3 Μαΐου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   
Ι

 Αριθμ. 5442/64863 (5)
Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερι-

κής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σοφάδων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97, 98, 201, 

214, 224, 254, 257, 258, 266, 280 και 283, του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α'/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, και 9, του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107/τ.Α'/1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8, κεφ. Α, παρ. 4ββ, του 
π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α'/
27-12-2010).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 161, 162, 163, 165, 
του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/2007) «Κύρωση του Κώδι-
κα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1, του 
άρθρου 38, του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α'/04-09-2009).

5. Τις διατάξεις των: π.δ. 37.α/1987, 22/90, 50/2001, 
347/2003, 44/2005, 116/2006, 146/2007 και 19/2011.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/τ.Α'/03-03-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Δ/σης».

7. Τις διατάξεις του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α'/29-03-2010) 
και οι διατάξεις του άρθρου 51, του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 
219/τ.Α').

8. Τις διατάξεις των άρθρων 11, και 18, παρ. 2, του 
ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 24/τ.Α'/04-12-1997) «Συγκρότηση της 
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Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αντικατα-
στάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 13, του ν. 2672/1998 
(ΦΕΚ 290/τ.Α'/28-12-1998) «Οικονομικοί Πόροι της Νομ/
κής Αυτ/σης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του «Κώδικα της Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α').

10. Τις διατάξεις του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/
19-10-2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτ/σης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού».

11. Τον Οδηγό Προσαρμογής των προτύπων σχεδίων 
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νέων Δήμων 
της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτ/σης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.- Α.Ε.).

12. Την οικ. 2990/18604/25-2-2011 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δι-
καιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης» (ΦΕΚ 
385/Β/11-3-2011).

13. Την 30/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Σοφάδων, περί μερικής τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου 
Σοφάδων».

14. Το 02/03-04-2017 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α., Ν. Καρδίτσας, στο οποίο 
περιλαμβάνεται η 05/03-04-2017 γνωμοδότηση, υπέρ 
της μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σοφάδων.

15. Την 18742/114507/13-10-2011 απόφαση περί 
«έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σοφάδων», που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2397/τ.Β'/27-10-2011 (ΑΔΑ:457ΡΟ10-1ΑΖ).

16. Την 23566/242517/23-12-2013 απόφαση περί 
«έγκρισης της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σοφάδων», που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/τ.Β'/16-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΟΡ10-
ΜΑΙ), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 30/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων, που αφορά τη μερική 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σοφάδων και συγκεκριμένα ως προς 
το άρθρο 22 (Μέρος 4ο - Θέσεις Προσωπικού) και συ-
γκεκριμένα ως προς τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δια-
φόρων ειδικοτήτων, από δέκα (10) σε τριάντα (30), όπως 
αναφέρεται παρακάτω:

Άρθρο 22 
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή 

άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για 
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

Για τη δαπάνη μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού 
εγγράφηκε πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 
έτους 2017 και στους κάτωθι Κ.Α.:

• Κ.Α. 20-6041.00 (Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλ-
λήλων) με ποσό 8.000,00€.

• Κ.Α. 20-6054.00 (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων 
υπαλλήλων) με ποσό 2.000,00€.

• Κ.Α. 25-6041.00 (Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλ-
λήλων) με ποσό 20.000,00€ και

• Κ.Α. 25-6054.00 (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων 
υπαλλήλων) με ποσό 5.000,00€.

• Κ.Α. 30-6041.00 (Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλ-
λήλων) με ποσό 8.000,00€

• Κ.Α. 30-6054.00 (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων 
υπαλλήλων) με ποσό 2.000,00€

• Κ.Α. 70-6041.00 (Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλ-
λήλων- ΚΑΠ πυροπροστασίας) με ποσό 15.000,00€.

• Κ.Α. 70-6054.00 (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων 
υπαλλήλων- ΚΑΠ πυροπροστασίας) με ποσό 5.000,00€.

Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν αντίστοιχες πι-
στώσεις στους προϋπολογισμούς.

Κατά τα λοιπά ισχύουν: α) η 18742/114507/13-10-2011 
απόφαση μας, περί «έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σοφάδων», που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2397/τ.Β'/27-10-2011 (ΑΔΑ:457ΡΟ10-1ΑΖ) 
και, β) η 23566/242517/23-12-2013 απόφαση μας, περί 
«έγκρισης της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σοφάδων», που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 55/τ.Β'/16-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΟΡ10-ΜΑΙ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 5 Μαΐου 2017

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λάρισας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΓΚΑΝΤΑΚΑΣ
Ι   

  Αριθμ. απόφ. 151/2017 (6)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 248/2016 απόφα-

σης του Π.Σ. αναφορικά με τα χρονικά διαστήμα-

τα λειτουργίας λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α', ημέρα 

Παρασκευή της Β' Πειραιά του Δήμου Αιγάλεω. 

 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 14η/25- 4-2017 θέμα 9ο) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθη-
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καν με την αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ.Β’/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 
265/Β/2014).

5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Την υπ'αριθμ. 195999/14-10-2013 απόφαση Περι-
φερειάρχη Αττικής.

7. Τις υπ' αριθμ. 103/2015 και 202/2015 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω.

8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 14612/16-7-2015 έγγραφο του υπαλ-
λήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

9. Τα με αριθμ. πρωτ. 2009/4/57-6723-6-2015 και 
2009/4/57-ε'/28-8-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Τρο-
χαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίας Αιγάλεω.

10. Τη με αριθμ. 248/2016 (ΦΕΚ 2497/τ.Β'/12-8-2016) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

11. Τη με αριθμ. 1/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αιγάλεω.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:

Την τροποποίηση της υπ' αρ. 248/2016 (ΦΕΚ 2497/τ.Β'/
12-8-2016) απόφασης του, αναφορικά με τα χρονικά διαστή-
ματα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α', του Δήμου 
Αιγάλεω (της Β' Πειραιά ), ημέρα Παρασκευή, ως εξής:

α) Στην οδό Δημαρχείου, από Ιερό Ναό Αγίου Σπυρί-
δωνα μέχρι το Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» και 
στην οδό Δοξάτου, από Νικ. Πλαστήρα έως Δημαρχείου, 
από 01/12 έως 31/05 κάθε έτους.

β) Στην οδό Κουντουριώτου, από οδό Νικ. Πλαστήρα μέ-
χρι την οδό Προποντίδος, από 1/06 έως 30/11 κάθε έτους.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 65/2017 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την διοι-
κητική-γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε Αιτωλ/
νίας καθώς και την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων για το έτος 2017 .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 3852/ 

2010»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87/Α/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του 
ν. 3584/2007 «ΚΚΔΚΥ».

3. Τις διατάξεις των 36, 48, 49, και 176 του ν. 3584/2007 
«ΚΚΔΚΥ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παραγ. 10 του 
ν. 2503/1997.

5. Το άρθρο 20 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/
16-2-2015).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 με τις 
οποίες καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο 
εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ και 
λοιπών ΝΠΔΔ.

7. Την αριθμ. 2/2015/5-1-2016 εγκύκλιο παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΦ. Β' του 
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) Α' και Β' Βαθμού, των Νομικών Προσώπων (ΝΠΔΔ) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 
ΚΕΦ. Α του ν. 3429/2005 καθώς και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις».

8. Την αριθμ. 148989/22-9-2016 απόφαση Γ.Γ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας, 
Ιονίου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4565/
26-1-2017 όμοια απόφαση του με την οποία ως Γραμ-
ματέας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ 
Π.Ε Αιτωλ/νίας ορίζεται υπάλληλος του Δήμου Ι.Π. 
Μεσολογγίου κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών

9. Την αριθμ. 25169//3-8-2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 
σύμφωνα με την οποία Γραμματέας του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ΟΤΑ Α' Βαθμού ορίζεται υπάλληλος κατη-
γορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ' του δήμου της 
έδρας του νομού που στην προκειμένη περίπτωση είναι 
ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

10. Το αριθμ. 83/20-3-2017 έγγραφο του Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε Αιτωλ/νίας με το 
οποίο μας γνωρίζει τις υπηρεσιακές ανάγκες που επι-
βάλλουν την υπερωριακή απασχόληση του γραμματέα 
στο προαναφερόμενο Συμβούλιο και ειδικότερα την 
πληθώρα αιτημάτων προς το Υπηρεσιακό Συμβού-
λιο δεδομένου ότι στην αρμοδιότητα του υπάγονται 
επτά (7) Δήμοι της ΠΕ Αιτωλ/νίας με τα αντίστοιχα 
Νομικά τους Πρόσωπα, τα οποία πολλές φορές θα 
πρέπει να εγκριθούν εντός συγκεκριμένων προθε-
σμιών.

11. Την ανάγκη διοικητικής και γραμματειακής υπο-
στήριξης και εξυπηρέτησης των αναγκών του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε Αιτωλ/νίας και 
ειδικότερα τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεών του και 
της συμμετοχή του πρακτικογράφου στις συνεδριάσεις 
του καθώς και την σύνταξη αποφάσεων οι οποίες επι-
βάλλουν την απασχόληση πέραν του ωραρίου εργασίας 
ενός υπαλλήλου. 

12. Την αριθ. 5718/20-3-2017 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας ότι η δαπάνη που θα προκύψει έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου 
Ι.Π. Μεσολογγίου με το συνολικό ποσό των 10.000 € στον 
ΚΑΕ 10.6012.01, αποφασίζει:
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Καθιερώνει για το έτος 2017 υπερωριακή απασχόληση 
με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες πέραν του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας για την ομαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ ΠΕ Αιτωλ/
νίας και έως της συμπληρώσεως των εκατόν είκοσι (120) 
ωρών εντός εξαμήνου ενός υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Διεκ-
περαίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με την προβλεπόμενη 
από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνη-
μονευόμενων αναγκών.

Η απόφαση αυτή ισχύει για το οικονομικό έτος 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 4 Μαΐου 2017

Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
Ι    

 Αριθμ. 206/3-5-2017 (8)
Αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού και κενών θέσεων της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νοση-

λευτών του ν. 3475/2006 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, στο ΔΙΕΚ που αποτελεί παράρτημα του Γ. 

Ν. Καβάλας του ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 12972/22-5-2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β/1038), σύμφωνα με την οποία ιδρύ-

θηκαν 42 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), τα οποία αποτελούν παραρτήματα των αντίστοιχων 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ όπου εδρεύουν και τα οποία τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο 
του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ των οποίων και το ΔΙΕΚ Γ. Ν. Καβάλας Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α/270) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατά-
ξεις του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α/78), σύμφωνα με τις οποίες: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
ιδρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δημόσια ΙΕΚ του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α/193) της ομά-
δας προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 της παραγράφου ζ' του ιδίου νόμου, που τελούν υπό 
την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Η αρμοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας αυτών ανή-
κει στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου λειτουργούν και συνιστούν παραρτήματα αυτών. 2. Οι οργανικές θέσεις 
που κατέχει το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούμενες δυνάμει του 
ν. 4186/2013 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας, μεταφέρονται αυτοδικαίως, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, με την ίδια σχέση εργασίας 
και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα στα αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ. του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας που συνιστούν παραρτήματα των ιδίων Νοσοκομείων.

Οι κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ 14 και ΠΕ 18 των ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Υγείας μεταφέρονται και εντάσσονται στα Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Η μεταφορά και 
ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου. Η ισχύς 
των προηγούμενων εδαφίων ανατρέχει στις 15/9/2015.»

3. Την αριθμ. 102/20-5-2016 διαπιστωτική πράξη του Ιατρού Καμπουρίδη Ευάγγελου, ο οποίος εκτελούσε χρέη 
Διοικητή, σχετικά με αυτοδίκαιη μεταφορά από 15/9/2015 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προσωπικού και 
των οργανικών θέσεων που κατέχει αυτό, καθώς και των κενών οργανικών θέσεων της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) 
Βοηθών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, στο ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής 
Νοσηλείας, το οποίο αποτελεί παράρτημα του Γ. Ν. Καβάλας του ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

4. Το αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 27863/7-4-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μεταφορά προσωπι-
κού-κενών οργανικών θέσεων στο ΔΙΕΚ», διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη μεταφορά από 15/9/2015 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προσωπικού και των οργανικών 
θέσεων που κατέχει αυτό, καθώς και των κενών οργανικών θέσεων της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Βοηθών 
Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, στο ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νο-
σηλείας, που αποτελεί παράρτημα του Γ. Ν. Καβάλας του ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

Διδακτικού Προσωπικού 
(ΠΕ 14 Εκπαιδευτικών)

1 Λογοθέτη Ελένη 
του Ελευθερίου

ΠΕ 14π (Προσωρινός) Νο-
σηλευτικής Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού

Α 0

Διδακτικού Προσωπικού 
(ΠΕ 18 Εκπαιδευτικών) 

2 Χατζηλαζαρίδου 
Βασιλική του Σάββα

ΠΕ 18π (Προσωρινός) Νο-
σηλευτικής Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού-Διευθύντρια.

Α 1
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Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών 
ανήκει στο Γ. Ν. Καβάλας και συνιστά παράρτημα αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καβάλα, 4 Μαΐου 2017

Ο  Διοικητής

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 62/10-04-2017 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-

σίας, υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές 

ώρες, υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες και καθιέρωση εργασίας 

με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-

ρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρω-

ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για 

την Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου έτους 2017. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως αυτός τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη συστατική πράξη ίδρυσης της Δημοτικής Επιχεί-

ρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Δήμου Χερσονήσου, κα-
θώς και τις τροποποιήσεις αυτής (ΦΕΚ Β' 812/10-05-2011, 
ΦΕΚ Β’1030/04-04-2012, ΦΕΚ Β’3121/09-12-2013, ΦΕΚ 
Β’3031/31-12-2015).

3. Τον Ο.Ε.Υ της Δ.Ε.Υ.Α Χερσονήσου, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β'3219/30-12-2011, ΦΕΚ Β' 2239/
02-08-2012, ΦΕΚ Β' 467/17-02-2017).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 για 
"Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου".

5. Τις διατάξεις της παρ. Α.1 του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015, όπου αναφέρεται ότι «Για το προσωπικό 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύο-
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από 
τη δημοσίευσή τους».

6. Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για το 
έτος 2017, στον οποίο έχει προβλεφθεί δαπάνη στους 
κωδικούς: 60.00.02 [Υπερωριακή εργασία] και 60.00.00 
[Εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής εργασίας] και 60.03 [Εργοδοτικές 
Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού] του Προϋπολογισμού 
έτους 2017.

7. Το γεγονός ότι το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης 
και ο Βιολογικός Καθαρισμός λειτουργούν συνεχόμενα, 
όλες τις ημέρες του χρόνου και το προσωπικό της Τεχνι-

κής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ καλείται να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις που αφορούν επείγουσες, απρόβλεπτες 
και έκτακτες εργασίες συντήρησης και αποκαταστάσεις 
βλαβών των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευ-
σης και των αντλιοστασίων. Όπως επίσης και το γεγο-
νός ότι σε περιόδους υψηλού φόρτου εργασίας (όπως 
σε περιόδους π.χ. έκδοσης λογαριασμών, κλεισίματος 
ισολογισμού, σύνταξης προϋπολογισμού, τακτοποίησης 
αποθήκης, καταγραφής μεγάλου αριθμών ζημιών κ.λπ.) 
επιβάλλεται η απασχόληση του οικονομικού και διοικη-
τικού προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του κανονικού 
ωραρίου, αποφασίζει ομόφωνα:

α. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας, 
εγκρίνονται:

1. Η καθιέρωση: Α) απογευματινής υπερωριακής ερ-
γασίας, Β) υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες, Γ) υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, και

2. Η καθιέρωση: Δ) εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
για το έτος 2017 (α' και β' εξάμηνο 2017 συγκεντρωτικά). 

Αναλυτικά:
Ι. Προσωπικό Τεχνικής Υπηρεσίας
Α) Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
Για δυο (2)υπαλλήλους ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: 

120 ώρες
Για έναν (1) υπάλληλο ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ: 

60 ώρες
Για έναν (1) υπάλληλο ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ: 

60 ώρες
Για τέσσερις (4) υπαλλήλους ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙ-

ΚΟΥΣ: 240 ώρες
Για έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ: 60 ώρες
Για έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ: 120 ώρες
Για επτά(7) υπαλλήλους ΥΕ ΒΟΗΘ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 150 ώρες.
Β) Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες από 

22η ώρα μέχρι 6η πρωινή: 
Για έναν (1) υπάλληλο ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ: 

18 ώρες. 
Για έναν (1) υπάλληλο ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ: 

18 ώρες. 
Για τέσσερις (4) υπαλλήλους ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙ-

ΚΟΥΣ: 72 ώρες. 
Για έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ: 18 ώρες
Για επτά (7) υπαλλήλους ΥΕ ΒΟΗΘ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ- ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 192 ώρες.
Γ) Υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες (απογευματινές και νυχτερινές ώρες): 
Για έναν (1) υπάλληλο ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ: 

36 ώρες. 
Για τέσσερις (4) υπαλλήλους ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙ-

ΚΟΥΣ: 144 ώρες. 
Για έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ: 36 ώρες
Για επτά (7) υπαλλήλους ΥΕ ΒΟΗΘ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΕΡΓΑ-

ΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 96 ώρες.
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Δ) Καθιέρωση εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας:

Για επτά (7) υπαλλήλους ΥΕ ΒΟΗΘ. ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 1.100 ώρες

II. Προσωπικό Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας
Α) Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
Για έναν (1) υπάλληλο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 60 ώρες 
Για δυο (2) υπαλλήλους ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ: 120 

ώρες. 
Για δυο (2) υπαλλήλους ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙ-

ΚΟΥ: 120 ώρες. 
Για δυο (2) υπαλλήλους ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 

120 ώρες. 
Για δυο (2) υπαλλήλους ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 120 ώρες.
β. Τα ποσά με τα οποία θα επιβαρυνθούν οι κωδικοί 

του προϋπολογισμού έτους 2017 είναι:
60.00.02 [Υπερωριακή εργασία] € 15.000.00
60.00.00 [Εργασία προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας] € 5.000.00
60.03 [Εργοδοτικές Εισφορές 
Έμμισθου Προσωπικού]  € 5.000.00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μάλια, 10 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

   (10)  
 Αύξηση ωραρίου του υπαλλήλου Χαράλαμπου 

Αντύπα του Παναγή από μερικής απασχόλησης 

σε πλήρους απασχόλησης .

 Με την υπ' αριθ. 225/3.4.2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η 
οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1110/23.3.2017 
αίτησης του υπαλλήλου μετατρέπεται, δυνάμει των δι-
ατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α'21), σε συν-
δυασμό με το άρθρο 35 του Κανονισμού Προσωπικού 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας 
(υπουργική απόφαση αριθμ. 28469 ΦΕΚ Β 874/4.6.2007) 
και του γεγονότος ότι δεν υπηρετεί άλλο προσωπικό σε 
αντίστοιχη θέση η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του υπαλλήλου Χαράλαμπου Αντύπα 
του Παναγή, που κατέχει θέση κατηγορίας ΤΕ επικοινωνίας 
και δημοσίων σχέσεων του ΟΕΥ της ΚΕΔΕ, από μερικής 
απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, ήτοι των σα-
ράντα ωρών εβδομαδιαίως, (8ωρο/ημέρα), με αντίστοιχη 
αύξηση των αποδοχών του, παρέχοντας τις υπηρεσίες του 
οπουδήποτε για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
ΚΕΔΕ, με εντολή του Γενικού Διευθυντή της.

(Αριθ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών της ΚΕΔΕ για 
την ύπαρξη πιστώσεων: 1379/12.4.2017). 

Με εντολή Προέδρου

 Ο Γενικός Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ  

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