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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας
Ελασσόνας του νομού Λάρισας.

2

Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) της ΠΕ
Μαγνησίας (Δημοτικές Ενότητες Κεραμιδίου και
Αργαλαστής).

3

Σύσταση πάγιας προκαταβολής του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ», καθορισμός του ύψους, του είδους
και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από αυτή.

4

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

5

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

6

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 372/2016 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

7

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2017
για τους υπαλλήλους του Δήμου Κασσάνδρας του
Νομού Χαλκιδικής που εκτελούν την υπηρεσία
των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Κασσάνδρας και Παλλήνης.

8

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2017 για
την υπάλληλο του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού
Χαλκιδικής που τηρεί τα Πρακτικά Συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας.

9

Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας καθώς και εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας, των υπαλλήλων του Αυτοτελούς
Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

Αρ. Φύλλου 4397

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30/003/000/4633
(1)
Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του νομού Λάρισας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε
του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και
αλκοολούχα προϊόντα».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ
265/Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».
4. Την απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1015213/28-1-2013
(Β’ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
5. Την πράξη υπουργικού συμβουλίου με αριθμ. 1 της
20-01-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ).
6. Τo υπ’ αριθμ. 12107/08-09-2016 έγγραφο του Τελωνείου Λάρισας, με το οποίο διαβιβάζεται η από
07-09-2016 αίτηση παραγωγού κορόμηλων, για την
έκδοση άδειας για την απόσταξη των κορόμηλων της
παραγωγής του.
7. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των παραγωγών κορόμηλων του Δ.Δ. Γεράνειας Ελασσόνας του νομού Λάρισας και το γεγονός ότι
τα προς απόσταξη κορόμηλα είναι κατάλληλα για τον
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σκοπό αυτό, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 30/052/000/2453/
15-11-2016 σχετικό έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, ως και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη
αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση.
8. Την από 21-12-2016 σχετική εισήγηση της Δ/νσης
Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της
παρούσας απόφασης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
I. Επιτρέπουμε την απόσταξη κορόμηλων από τους
μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ.
Γεράνειας Ελασσόνας του νομού Λάρισας, για την περίοδο 2016-2017, επί καταβολή του προβλεπόμενου
φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.
1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22-11-2001) «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του
ν. 3563/07 και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και
των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και
του Καν. (ΕΚ) 110/2008.
II. Οι χωρικά αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.
και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα,
κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων
του Καν. (ΕΚ) 110/2008.
Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών»,
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου,
τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο
Λάρισας, η Χημική Υπηρεσία Λάρισας έχει ήδη προβεί
στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη
κορόμηλα σακχάρου, τούτου εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως
σε αιθυλική αλκοόλη η τιμή των 58,55 λίτρων ανύδρου
αλκοόλης ανά εκατό (100) χιλιόγραμμα ενεχομένου, στα
προς απόσταξη κορόμηλα, ιμβερτοσακχάρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 30/003/000/4632
(2)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) της ΠΕ
Μαγνησίας (Δημοτικές Ενότητες Κεραμιδίου και
Αργαλαστής).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε
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του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και
αλκοολούχα προϊόντα».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ
265/Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».
4. Την απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗΙΘΥ) «συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1015213/28-1-2013
(Β’ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
5. Την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμ. 1 της
20-01-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ).
6. Τo υπ’ αριθμ. 30/033/000/1862/14-11-2016 έγγραφο
της Χ.Υ. Βόλου με το οποίο, διαβιβάζονται οι αιτήσεις
των παραγωγών σύκων – αποσύκων της Π.Ε. Μαγνησίας
[της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιδίου, του Δήμου Ρήγα
Φεραίου με αριθμό πρωτ. 7608/19-08-2016 και της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου με αριθμό πρωτ. 12313/12-09-2016] για την έκδοση
άδειας για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της
παραγωγής τους και βεβαιώνεται ότι κατόπιν επιτόπιου
ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτασής τους, τα προς
απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών
είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
7. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των προαναφερθέντων συκοπαραγωγών της Π.Ε.
Μαγνησίας και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη σύκα
και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με το προαναφερθέν υπό στοιχείο (6) σχετικό έγγραφο της Χημικής
Υπηρεσίας Βόλου, ως και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις
απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για
ανθρώπινη κατανάλωση.
8. Την από 21-12-2016 σχετική εισήγηση της Δ/νσης
Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της
παρούσας απόφασης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από
τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) της Π.Ε. Μαγνησίας (Δημοτικές Ενότητες Κεραμιδίου και Αργαλαστής)
για την περίοδο 2016-2017, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1
του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του ν. 3563/07 και υπό
την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών
διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.
II. Οι χωρικά αρμόδιες Yπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.
και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα,
κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφε-
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ρόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων
του Καν. (ΕΚ) 110/2008.
Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας
«προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η
οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου,
τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό
40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Βόλου, η Χημική Υπηρεσία Βόλου έχει ήδη προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη σύκα και
απόσυκα σακχάρου (εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου).
Ως συντελεστής αποδόσεως σε αλκοόλη θα ληφθεί ο
ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Β2.α./Γ.Π. 85498
(3)
Σύσταση πάγιας προκαταβολής του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ.ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», καθορισμός του ύψους, του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από αυτή.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρο 25, του ν. δ.496/1974 «Περί Λογιστικού
Ν.Π.Δ.Δ» όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει (ΦΕΚ 204 Α΄).
β. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄).
γ. Του ν.δ 2592/1953 «Περί οργάνωσης της Ιατρικής
Αντίληψης» όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και
ισχύει μέχρι σήμερα. (ΦΕΚ 254 Α΄).
δ. Του αριθμ. 48 και 90, του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
ε. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
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2. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β/2015).
3. Την αριθμ. Υ4α/οικ.38880/10.04.2012 ΚΥΑ «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ.
ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» (ΦΕΚ 1147/Β/10-4-2012).
4. Την αριθμ. 21/12.11.2015 (θέμα 11ο) απόφαση του
ΔΣ. του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ.
ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με θέμα: «Έγκριση σύστασης
πάγιας προκαταβολής στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
Αθηνών “Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ”», (ΑΔΑ: 7Β3346906Ρ-ΨΔΗ)
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 25/22-9-2016 (θέμα
18ο-ΑΔΑ/Β3346906Ρ-ΨΔΗ) απόφαση.
5. Την αριθμ. 45569/04.11.2016 απόφαση της Διοίκησης 1ης ΥΠΕ Αττικής με θέμα: «Έγκριση σύστασης Πάγιας
προκαταβολής στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών
«Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»» (ΑΔΑ: Ψ70Σ469Η26-ΑΗΦ).
6. Τις συνθήκες λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου
Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών
«ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με την απόφαση αυτή,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση παγίας προκαταβολής
Συνιστάται πάγια προκαταβολή στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 2
Καθορισμός πάγιας προκαταβολής
Καθορίζουμε το ύψος της πάγιας προκαταβολής στο
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ.ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (13.300,00).
Άρθρο 3
Καθορισμός του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή
Το είδος και το ποσοστό των δαπανών κατά Κωδικό
Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) που πληρώνονται από την πάγια
προκαταβολή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών
«ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» καθορίζεται ως εξής:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ %

A/A

ΚΑΕ

1

0429

«Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες»

1,13%

2

0431

«Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών»

3,22%

3

0829

«Λοιπές μεταφορές»

3,30%

4

0831

«Ταχυδρομικά τέλη»

12,63%

5

0889

«Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού»

5,40%

6

0892

«Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων/μεταφ. Μέσων, μηχανικού εξοπλισμού,
επίπλων χρεωγράφων. ενέχυρων κλπ»

4,24%
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7

0894

«Δικαστικά έξοδα»(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης
και συμβολαιογραφικά)

8

0899

«Λοιπές δαπάνες»

9

0912

«Τέλη»

10

1261

«Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά»

1,73%

11

1311

«Προμήθεια υγειονομικού υλικού»

0,06%

12

1312

«Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού»

0,02%

13

1359

«Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού»

0,09%

14

1439

«Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού
και λοιπού εξοπλισμού»

2,31%

8,01%
2,16%
55,00%

15

1611

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών»

11,98%

16

1899

«Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά»

10,60%

17

3199

«Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά»

20,02%

18

1511

«Προμήθεια τροφίμων,ποτών»

1,27%

19

7123

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς
βοηθητικού εξοπλισμού»

1,52%

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Ι

Αριθμ. 671
(4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
3. Η υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.».
4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ
Β’ 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών
Κρυοσυντήρησης».
7. Την υπ’ αριθμ. πρ. 391/7.6.2016 αίτηση του ΤΣΑΚΟΥ Γ.
ΗΛΙΑ και δ.τ. EMBRYOCLINIC με Α.Φ.Μ. 041947484 Δ.Ο.Υ.
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων
δικαιολογητικών.
8. Η υπ’ αριθμ. πρ. 830/15.11.2016 Εισήγηση Επιτροπής
Ελέγχου.
9. Το υπ’ αριθμ. πρ. 919/15.12.2016 πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 15.12.2016 απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στον ΤΣΑΚΟ Γ. ΗΛΙΑ και δ.τ. EMBRYOCLINIC.
με Α.Φ.Μ. 041947484 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της υπουργικής
απόφασης οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Ι

Αριθμ. 669
(5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Αριθμ. 2912/161853
(6)
Έγκριση της υπ' αριθμ. 372/2016 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/
27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή
Ι.Υ.Α.)».
3. Η υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.».
4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ.
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016)
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ
Β’ 2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».
7. Την υπ’ αριθμ. πρ. 554/11.8.2016 αίτηση του ΤΣΑΚΟΥ Γ. ΗΛΙΑ και δ.τ. EMBRYOCLINIC με Α.Φ.Μ. 041947484
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Η υπ’ αριθμ. πρ. 830/15.11.2016 εισήγηση επιτροπής
ελέγχου.
9. Το υπ’ αριθμ. πρ. 919/15.12.2016 πρακτικό αυτοψίας
της επιτροπής ελέγχου.
10. Την από 15.12.2016 απόφαση της 19ης συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στον ΤΣΑΚΟ Γ. ΗΛΙΑ και δ.τ. EMBRYOCLINIC
με Α.Φ.Μ. 041947484 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3305/2005 και του π.δ.10/2016. Η άδεια ισχύει για
τρία χρόνια.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α') «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α'/23.3.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α'/
23.03.1999) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».
6. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/
νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Τις υπ' αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του συμβουλίου της επικρατείας.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1122/9732/28.1.2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΨΓΟΡ10-75Β) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9663/97430/2-92013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Στ. Ελ. αναφορικά με άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων ΟΤΑ α΄ και β'
βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
9. Την πράξη 4 της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24 Α') του υπουργικού
συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
10. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93Α') «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2874/173392/18.11.2013 έγγραφο της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
Στερεάς Ελλάδας με θέμα: "Διευκρινίσεις-Οδηγίες περί
Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων
στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων".
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12. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 43634/23-5-16 έγγραφο του
Δήμου Βόλου/Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (αριθμ.
2912/161853/19-9-16 ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ) με το οποίο απεστάλη στην Υπηρεσία μας η υπ’ αριθμ. 372/2016 Ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου
Βόλου, με τα συνημμένα της για την συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
13. Την με αριθμ. 135/12-5-16 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
του Δήμου Βόλου για την προτεινόμενη ρύθμιση.
14. Την με αριθμ. 15029/19-2-16 εισήγηση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου για
την προτεινόμενη ρύθμιση.
15. Την από 13-9-16 βεβαίωση της Δ/νσης Βιώσιμης
Κινητικότητας του Δήμου Βόλου με την οποία βεβαιώνεται ότι με την εν λόγω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν
επηρεάζονται οι υπηρεσίες μέσων μαζικής μεταφοράς.
16. Την υπ’ αριθμ. 372/2016 Ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ του Δήμου Βόλου για την συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
17. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και επειδή:
Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση αιτιολογείται
επαρκώς από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βόλου
και συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση της υπ’ αριθμ 372/2016 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου με την οποία
ορίζεται προτεραιότητα της οδού Μακρυγιάννη έναντι
της οδού Κουντουριώτου (πινακίδα Ρ-2, σηματοδότες
με αναλάμπον κίτρινο φως), όπως φαίνεται στα σχέδια
που τη συνοδεύουν.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της οριζόντιας σήμανσης.
5. Αυτοδίκαιης ανάκλησης της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από
τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
6. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται
τυχόν παράνομες ενέργειες.
7. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις
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οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέσα
σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 29 Δεκεμβρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 333
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2017
για τους υπαλλήλους του Δήμου Κασσάνδρας του
Νομού Χαλκιδικής που εκτελούν την υπηρεσία
των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Κασσάνδρας και Παλλήνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 και του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/A'/11.6.1976),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176/Α').
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και
της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
Α/28.6.2007).
6. Την υπ’ αριθμ. 20271/08-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου
στις Δημοτικές Ενότητες (Ληξιαρχικές Περιφέρειες) του
Δήμου Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2883/Β/27-10-2014.
7. Το γεγονός ότι δύο διοικητικοί υπάλληλοι του Δήμου
μας εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους εκτελούν και
την υπηρεσία των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας,
που συστήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2.49.Α.3 του
άρθρου 1 του ν. 3852/2010.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20785/15-12-2016 βεβαίωση
Δημάρχου για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης
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στον προϋπολογισμό του Δήμου Κασσάνδρας του οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της σχετικής
δαπάνης αποζημίωσης των υπαλλήλων στον Κ.Α. 106012.001 ποσού 2.800,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2017 υπερωριακή εργασία
με αμοιβή για κάθε έναν από τους δύο (2) διοικητικούς
υπαλλήλους του Δήμου Κασσάνδρας που εκτός από τα
καθήκοντα της θέσης τους, εκτελούν και την υπηρεσία
των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Κασσάνδρας
και Παλλήνης πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
Η αποζημίωση των υπαλλήλων καθορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 10-6012.001 του προϋπολογισμού του Δήμου
Κασσάνδρας του οικονομικού έτους 2017, στον οποίο
έχει εγγραφεί το ποσό των 2.800,00 ευρώ.
Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (120) ανά υπάλληλο
κατά εξάμηνο.
Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα
βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο, ενώ δικαιούχοι είναι οι
υπάλληλοι που έχουν ήδη διορισθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κασσάνδρεια, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αρ. απόφ. 334
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2017 για
την υπάλληλο του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού
Χαλκιδικής που τηρεί τα Πρακτικά Συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997).
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, της
παρ. 4 του άρθρου 49 και της παρ. 1 του άρθρου 176 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α'/28.6.2007).
4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
5. Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176/Α').
6. Το γεγονός ότι μία διοικητική αορίστου χρόνου
υπάλληλος του Δήμου, που συστήθηκε με τις διατά-
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ξεις της παρ. 2.49.Α.3 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010,
τηρεί πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας της
τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Κασσάνδρας.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20785/15-12-2016 βεβαίωση
Δημάρχου για την ύπαρξη της εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Κασσάνδρας του
οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης των υπαλλήλων στον Κ.Α.
10-6022.001 με το ποσό 1.400,00 ευρώ (αποζημίωση
για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2017, υπερωριακή εργασία
με αμοιβή για τη μια (1) διοικητική υπάλληλο του Δήμου Κασσάνδρας που τηρεί, πέρα από το υποχρεωτικό
ωράριο εργασίας της, τα πρακτικά συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας.
Η αποζημίωση της υπαλλήλου καθορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 10-6022.001 του προϋπολογισμού του Δήμου
Κασσάνδρας του οικονομικού έτους 2017, στον οποίο
έχει εγγραφεί το ποσό των 1.400 €.
Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας της
υπαλλήλου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (120)
κατά εξάμηνο.
Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά
μήνα θα βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κασσάνδρεια, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 463
(9)
Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας καθώς και εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας, των υπαλλήλων του Αυτοτελούς
Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ' του άρθρου 58
του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007
(Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».3. Τις
διατάξεις του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α5) με τίτλο «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου 2
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στην οποία προβλέπεται ότι «Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται εντός και
εκτός γραφείων της υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται.
Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο
το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας,
συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, με κατάλληλη
εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε
τακτική ή και υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2α του
ν. 4325/2015(Α47) «Εκδημοκρατισμός της ΔιοίκησηςΚαταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (ΦΕΚ
1695/Β'/26-07-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
με την οποία καθιερώνονται οι ώρες προσέλευσης και
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών
και ΝΠΔΔ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α/16 12 2015): «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
7. Την αριθμ. πρωτ. Υπ. Οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία
παρέχονται οδηγίες επί του Κεφαλαίου Β' «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις του ν. 4354/2015.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8924/3472/9-2-2016 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γεν. Δ/νση
Εσαττερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων στο οποίο
αναφέρεται ότι «το ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας
Δημοτικής αστυνομίας καθορίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 4 του ν. 3731/2008, και δεν απαιτείται η έκδοση
απόφασης της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 36 του ν. 3584/2007».

Τεύχος Β’ 4397/30.12.2016

9. Το γεγονός ότι το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας στελεχώνεται από μόνο 4 Δημοτικούς Αστυνομικούς, καλείται να λειτουργήσει βάσει
νόμου (όλες τις ημέρες τις εβδομάδος επί εικοσιτετραώρου βάσεως, αστυνομεύει δύο πόλεις με μεγάλη έκταση που ο πληθυσμός τους υπερδιπλασιάζεται κατά τα
σαββατοκύριακα και τους θερινούς μήνες λόγω μεγάλου
αριθμού παραθεριστών και επισκεπτών, υπάγονται στη
χωρική του αρμοδιότητα πλήθος καταστημάτων καθώς
και μεγάλα εμπορικά κέντρα και τέλος συμμετέχει στα
σχέδια Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε εργασία με αποζημίωση καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας καθώς και
εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, των υπαλλήλων του
Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, για την
αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το χρονικό διάστημα από την
δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2017. Οι ώρες
της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων
μέσα στο έτος, ως εξής:
α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
β. Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει
νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη
ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για
τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την υπερωριακή
απασχόληση θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2017 με Κ.Α. 50-6012.001 για τον οποίο έχει
προβλεφθεί πίστωση 9.000,00€.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Σπάτα, 29 Δεκεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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