
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI KAMRAN του 
BASHIR και της ZAHIDA για τελωνειακή παράβα-
ση λαθρεμπορίας καπνικών.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών στον GHAFOOR AZHAR 
του ABDUL για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών στον GHAFOOR AZHAR 
του ABDUL για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI KAMRAN του 
BASHIR και της ZAHIDA για τελωνειακή παράβα-
ση λαθρεμπορίας καπνικών.

5 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
στην «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙ-
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ 
ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.».

6 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-
πεζας Κρυοσυντήρησης «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -ΔΙ-
ΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ.«ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.».

7 Υπερωριακή εργασία με αμοιβή για το προσωπι-
κό της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2017.

8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Ι.Π. Μεσολογγίου για το έτος 2017.

9 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για διοι-
κητική-γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» καθώς και την τήρηση των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού 
του Συμβουλίου για το έτος 2017.

10 Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 332/2016 απόφαση του 
Δ.Σ., που αφορά στην «Καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, έτους 2017».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI KAMRAN του 

BASHIR και της ZAHIDA για τελωνειακή παράβα-

ση λαθρεμπορίας καπνικών.

Με την 158/2016/23.03.2017 πράξη του Προϊσταμένου 
του Γ’  Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται σε 
βάρος του ALI KAMRAN του BASHIR και της ZAHIDA, γεν. 
στις 01/04/1999 στο Πακιστάν, αρχικά κατοίκου Θεσσα-
λονίκης, οδός Μόδη αριθμ. 3 και νυν αγνώστου διαμο-
νής, συνολικά πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων πεντακοσίων 
(1.500 €), σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των 
άρθρων 155 παρ. 2 εδ. ζ’ και 142 παρ. 2 του ν. 2960/2001, 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για την κατοχή χωρίς νό-
μιμα παραστατικά αγοράς και χωρίς την καταβολή των 
αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, πο-
σότητας 26 πακέτων τσιγάρων από διάφορες μάρκες και 
2 πακέτων καπνού, η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικίες διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος του Γ΄ Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον GHAFOOR AZHAR 

του ABDUL για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών.

Με την 38/20-01-2017 πράξη του Προϊσταμένου του 
Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται σε 
βάρος του GHAFOOR AZHAR του ABDUL, γεν. 1993 στο 
Πακιστάν, κατοίκου Θεσσαλονίκης, αγνώστου διαμο-
νής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500€), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 (1β’) 
και (2ζ’) και 142 παρ. 2 του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα, για την κατοχή 78 πακέτων τσιγάρων 
ήτοι, 1.560 τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων από διάφορες 
μάρκες και 0,500 κιλών καπνού, τα οποία δεν έφεραν 
την ειδική ταινία φορολόγησης του ελληνικού Δημοσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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και για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες 
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Ο καταλογιζόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικίες διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος του Γ΄ Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον GHAFOOR AZHAR 

του ABDUL για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών.

Με την 100/30-03-2016 πράξη του Προϊσταμένου 
του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται 
σε βάρος του GHAFOOR AZHAR του ABDUL, γεν. 1993 
στο Πακιστάν, κατοίκου Θεσσαλονίκης, αγνώστου δια-
μονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500€), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 
(1β’) και (2ζ’) και 142 παρ. 2 του ν. 2960/2001 Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα, για την κατοχή τριών (3) πακέτων 
τσιγάρων, ήτοι 60 τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων, από 
διάφορες μάρκες, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία 
φορολόγησης του ελληνικού Δημοσίου και για τα οποία 
δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες δασμοφορολογι-
κές επιβαρύνσεις.

Ο καταλογιζόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικίες διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος του Γ΄ Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALI KAMRAN του 

BASHIR και της ZAHIDA για τελωνειακή παράβα-

ση λαθρεμπορίας καπνικών.

Με την 46/2016/23.03.2017 πράξη του Προϊσταμένου 
του Γ’  Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται σε 
βάρος του ALI KAMRAN του BASHIR και της ZAHIDA, γεν. 
στις 01/04/1999 στο Πακιστάν, αρχικά κατοίκου Θεσσα-
λονίκης, οδός Μόδη αριθμ. 3 και νυν αγνώστου διαμο-
νής, συνολικά πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων πεντακοσίων 
(1.500 €), σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των 
άρθρων 155 παρ. 2 εδ. ζ’ και 142 παρ. 2 του ν. 2960/2001, 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για την κατοχή χωρίς νό-
μιμα παραστατικά αγοράς και χωρίς την καταβολή των 
αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, πο-
σότητας 56 πακέτων τσιγάρων από διάφορες μάρκες και 
10 πακέτων καπνού, η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικίες διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος του Γ΄ Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 231 (5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 

στην «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΧΕΙ-

ΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙ-

ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ 

ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.».

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) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ. Α.)».

3. Την υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 απόφαση (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 Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Την υπ’ αρ. 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’ αρ. πρ. 526/5.8.2016 αίτηση της «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙ-
ΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΕΑ 
ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998645197 Δ.Ο.Υ. 
ΦΑ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων 
δικαιολογητικών.

8. Την υπ’ αρ. πρ. 952/29.12.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 194/15.3.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 23.3.2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Χορηγούμε στην «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ 
Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998645197 Δ.Ο.Υ. ΦΑ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016.

Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 233 (6)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -ΔΙΑ-

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 

«ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.».

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. Την υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 απόφαση (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’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’ 
2639/8.12.2015) απόφασης «Άδεια Ίδρυσης και λει-
τουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Την υπ’ αρ. 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’ αρ. πρ. 527/5.8.2017 αίτηση της «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙ-
ΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΕΑ 
ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998645197 Δ.Ο.Υ. 
ΦΑ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ καθώς και τον φάκελο των συνημμένων 
δικαιολογητικών.

8. Την υπ’ αρ. πρ. 952/29.12.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 194/15.3.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 23.3.2017 απόφαση της 7ης Συνεδρία-
σης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣ-
ΠΙΤΑΛ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998645197 Δ.Ο.Υ. ΦΑ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρη-
σης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της 
Υ.Α. Οικ. 6901/2015.

Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 27737/ΞΔΜΕ 2742 (7)
Υπερωριακή εργασία με αμοιβή για το προσωπι-

κό της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

της Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2017.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 παρ. 1 και 159 παρ. 1 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/ 
27.12.2010) «Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.A΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 9 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Ξάνθης προκειμένου να διεκπεραιώσουν: α) υποβο-
ήθηση για τη χορήγηση αδειών οδήγησης (όπως, ταξινό-
μηση φακέλων, αρχειοθέτηση εγγράφων, ταξινόμηση των 
απογραφικών αδειών οδήγησης, εισαγωγή σχετικών στοι-
χείων των αδειών αυτών σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή), 
β) τη μελέτη και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και 
λοιπών θεμάτων που έχουν σχέση με τις εξετάσεις υποψη-
φίων οδηγών, γ) τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών 
που αφορούν ελληνικές άδειες οδήγησης που επιστρέ-
φονται από χώρες της Ε.Ε. ή ζητούνται πληροφορίες για 
την γνησιότητα τους ή για τη σύνταξη και διεκπεραίωση 
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αλληλογραφίας με χώρες της Ε.Ε. αναφορικά με συγκε-
κριμένες άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί από τις 
αρμόδιες ελληνικές αρχές, δ) τη διεκπεραίωση θεμάτων 
που αφορούν τις οικονομικές υπηρεσίες (όπως, έλεγχο 
δικαιολογητικών, εξεταστών ιατρών, εξεταστών υποψη-
φίων οδηγών, σύνταξη καταστάσεων), ε) την επεξεργασία 
στοιχείων αδειών οδήγησης και λοιπών θεμάτων, στ) της 
διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων σε Σχολές Οδη-
γών /ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο./Κέντρων Π.Ε.Ι., πέραν του κανονικού 
ωραρίου και των εξαιρέσιμων ημερών σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 3, της υπ’ αριθμ. 33243/4949 
(ΦΕΚ 2250/τ.Β 72012) απόφασης του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, περί ελέγχου -εποπτείας 
Σχολών Οδηγών/Κέντρων Π.Ε.Ι., καθώς και του φόρτου 
εργασίας που έχει προκύψει από την συνταξιοδότηση 
υπαλλήλων, ανασυγκρότηση αρχείου κ.α. ζ) υποβοήθηση 
για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας (όπως καταγραφή 
πιστοποιητικών τελωνείων, ταξινόμηση, και αρχειοθέτηση 
φακέλων αδειών κυκλοφορίας), αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, 
για είκοσι (20) υπαλλήλους, της Διεύθυνσης Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ξάνθης, μέχρι 20 ώρες 
απογευματινής εργασίας ανά υπάλληλο μηνιαίως, για 
το έτος 2017.

2. Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχό-
λησης θα γίνει με απόφαση μας, στην οποία θα ανα-
φέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το 
αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και 
οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα.

3. Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων στο οποίο θα αναγρά-
φεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

4. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε-
ρωριακά παραχθέν έργο.

5. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται 
να ανέλθει στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) 
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 Ειδικού Φορέα 2391 ΚΑ.Ε. 0511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ξάνθη, 8 Μαρτίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 47/2017 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ι.Π. Μεσολογγίου 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 Αποκεντρωμένης 
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΄/ 
6.2.2015).

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 Ν.Π.Δ.Δ.

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 Αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ Βαθμού, των Νομικών Προσώπων 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των 
ΔΕΚΟ του ΚΕΦ. Α του ν. 3429/2005 καθώς και άλλες μι-
σθολογικές διατάξεις».

8. Την αριθμ. 46/2017 απόφαση Δήμαρχου περί ορι-
σμού Γραμματέα της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών 
διαφορών και Αμφισβητήσεων ενός υπαλλήλου ειδικό-
τητας ΔΕ Διοικητικών (ΙΔΑΧ) οι οποίες επιβάλλουν την 
απασχόληση περάν του ωραρίου εργασίας του για την 
ανάγκη διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης 
και εξυπηρέτησης των αναγκών της προαναφερόμενης 
Επιτροπής και ειδικότερα την τήρηση των πρακτικών 
συνεδριάσεων της και την συμμετοχή του πρακτικογρά-
φου στις συνεδριάσεις της καθώς και την σύνταξη των 
αποφάσεών της.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές ανέκυψαν 
στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών οι οποίες επιβάλλουν 
την υπερωριακή απασχόληση των δύο υπαλλήλων που 
είναι ενταγμένοι στο γραφείο μισθοδοσίας και ειδικότε-
ρα για τις κάτωθι εργασίες: α) Έλεγχος και συμπλήρωση 
μισθοδοτικών καταστάσεων, παραμετροποίηση προ-
γράμματος μισθοδοσίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για τον 
υπολογισμό και την έκδοση των βεβαιώσεων αποδοχών 
των υπαλλήλων. β) παραμετροποίηση προγράμματος 
BE EASY CONNECT για την σύνδεση του προγράμματος 
λογιστικής με το πρόγραμμα μισθοδοσίας HRMS δ) εκ-
χώρηση ενιαίου ΚΠΚ ΕΦΚΑ για όλους τους κλάδους 
ασφάλισης για όλο το προσωπικό της υπηρεσίας μας.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές ανέκυψαν στο 
τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών οι οποίες επιβάλλουν την 
απασχόληση της μοναδικής υπαλλήλου η οποία κατέχει 
πτυχίο Λογιστή Α’ Τάξης με αντικείμενο την διαχείριση 
του διπλογραφικού συστήματος κατά τις απογευματινές 
ώρες. Επιπρόσθετα λόγω έλλειψης προσωπικού, έχουν 
ανατεθεί στην ανωτέρω υπάλληλο και τα καθήκοντα 
ελέγχου του λογιστικού συστήματος των ΤΟΕΒ της Πε-
ριφέρειας του Δήμου, του Στατιστικού Ανταποκριτή, της 
υπευθύνου της διαχείρισης των φορολογικών στοιχείων, 
της ταμιακής διαχειρίστριας των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου, έκδοση ενταλμάτων κ.λπ. Το γεγονός ότι 
τα ανωτέρω αντικείμενα απαιτούν την απασχόληση 
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υπαλλήλου ανάλογης ειδικότητας, επιβάλλει ταυτόχρο-
να και την υπερωριακή της απασχόληση προκειμένου να 
ανταπεξέλθει στα ανωτέρω ανατιθέμενα καθήκοντα και 
ειδικότερα: α)Την σύνταξη στατιστικών οικονομικών κα-
ταστάσεων και αποστολή τους στην ηλεκτρονική βάση 
του Υπουργείου Οικονομικών, β) σύνταξη απαραίτητων 
χρηματοοικονομικών λογιστικών καταστάσεων έναρξης 
και τέλους χρήσεων, όπως ισολογισμού, πίνακα αποτε-
λεσμάτων χρήσεων και προσαρτήματος, ενημέρωση 
βιβλίου Μητρώου Παγίων, αντιμετώπιση επειγουσών 
εργασιών (π.χ αντιστοιχήσεις ΚΑ.Ε. με λογαριασμούς λο-
γιστικού σχεδίου, ενημερώσεις προγράμματος έργων 
κ.λπ), β) σύνταξη τμημάτων ετήσιου προϋπολογισμού, 
γ) έλεγχος και συμπλήρωση μισθοδοτικών καταστάσεων, 
δ) διαχείριση διπλογραφικού συστήματος.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν στο 
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης δεδομένου ότι υπη-
ρετεί μόνο ένας διοικητικός υπάλληλος γεγονός που 
καθιστά απαραίτητη την υπερωριακή του απασχόληση 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες εντός των 
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις προθεσμιών 
και ειδικότερα: α) σύνταξη μελετών και τευχών διαγωνι-
σμού-ανάθεσης προμηθειών και εργασιών για όλες τις 
Υπηρεσίες του Δήμου ενόψει του νέου οικονομικού έτους, 
β) καταχώριση τιμολογίων και σχετικών δικαιολογητικών 
στοιχείων, γ) καταχώριση σχετικών διαδικασιών ανάθεσης 
προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2017 στις πλατφόρμες 
ΚΗΜΔΗΣ-ΕΣΗΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δ) κατάρτιση συμβάσεων 
προμηθειών -υπηρεσιών οικονομικού έτους 2017.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν στο 
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης δεδομένου ότι έχει 
ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικής δη-
μοτικής αποθήκης γεγονός που καθιστά απαραίτητη 
την απασχόληση ενός υπαλλήλου κλάδου ΥΕ Κλητήρων/
Θυρωρών/Γενικών Καθηκόντων πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 
υπηρεσιακές ανάγκες και ειδικότερα: α) για την κατα-
γραφή και ομαδοποίηση αναλώσιμων στοιχείων όλων 
των υπηρεσιών και β) καταγραφή ανταλλακτικών και 
μηχανημάτων όλων των υπηρεσιών.

13. Την αριθ. 5565/20-3-2017 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας ότι η δαπάνη που θα προκύψει έχει εγ-
γραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Ι.Π. 
Μεσολογγίου ως εξής: α) για την αμοιβή ενός υπαλλήλου 
ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, ενός υπαλλήλου ΤΕ Οικο-
νομικού-Λογιστικού και ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού το 
συνολικό ποσό των 10.000 € στον ΚΑ.Ε. 10.6012.01 β) για 
μια υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (ΙΔΑΧ) το 
ποσό των 5000 € στον ΚΑ.Ε. 10.6022.

14. Την αριθ 5575/20-3-2017 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας ότι η δαπάνη που θα προκύψει έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου 
Ι.Π. Μεσολογγίου ως εξής: α) για την αμοιβή ενός υπαλ-
λήλου ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (ΙΔΑΧ) έχει εγγραφεί το 
συνολικό ποσό των 5000 € στον ΚΑ.Ε. 10.6022 και β) για 
την αμοιβή ενός υπαλλήλου ΥΕ1 Κλητήρων/θυρωρών/
γενικών καθηκόντων το συνολικό ποσό των 10.000 € 
στον ΚΑ.Ε. 10.6012.01.

15. Την αριθ. 5813/22-3-2017 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας ότι η δαπάνη που θα προκύψει έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου 
Ι.Π. Μεσολογγίου ως εξής: α) για την αμοιβή ενός υπαλ-
λήλου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ) το ποσό των 
5000 € στον ΚΑ.Ε. 10.6022, αποφασίζει:

Καθιερώνει για το οικονομικό έτος 2017 υπερωριακή 
απασχόληση με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου 
Ι.Π. Μεσολογγίου και έως της συμπληρώσεως των εκατόν 
είκοσι (120) ωρών ανά υπάλληλο εντός εξαμήνου, με την 
προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυ-
ψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών και 
ως ειδικότερα αναφέρεται:

ΤΜΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σύνολο ωρών 
απογευματινής 

υπερωριακής απα-
σχόλησης έτους 

2017

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
και ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΔΕ Υπαλλήλων
Γραφείου (ΙΔΑΧ)
1 άτομο

ΥΕ1 Κλητήρων/
Θυρωρών/Γενικών
Καθηκόντων
1 άτομο

Δύο (2)
υπάλληλοι

Σύνολο ωρών:
480

(120 ώρες Χ2
εξάμηνα =

240 ώρες Χ2
άτομα)

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
και ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού
1 άτομο

ΠΕ Πληροφορικής 
(ΙΔΑΧ)
1 άτομο

ΤΕ Οικονομικού-

Λογιστικού
1 άτομο

Τρείς (3)
υπάλληλοι

Σύνολο ωρών:
720

(120 ώρες Χ2 
εξάμηνα =240 Χ3 

άτομα)

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΔΕ Διοικητικού (ΙΔΑΧ)
1 άτομο

Ένας (1)
υπάλληλος

Σύνολο ωρών:
240 (120

ώρες Χ2 εξάμηνα

Σύνολο ωρών: 1440 ώρες

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

Κυβερνήσεως.

Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 30 Μαρτίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 1/2017 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για διοι-

κητική-γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» καθώς και την τήρηση των 

πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

του Συμβουλίου για το έτος 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρω-
μένης 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 Ν.Π.Δ.Δ.

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 Αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ Βαθμού, των Νομικών Προσώπων 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των 
ΔΕΚΟ του ΚΕΦ. Α του ν. 3429/2005 καθώς και άλλες μι-
σθολογικές διατάξεις».

8. Την αριθμ. 110/2015 απόφαση Δημάρχου Ι.Π. Μεσο-
λογγίου με την οποία ορίστηκε υπάλληλος του Δήμου Ι.Π 
Μεσολογγίου για την τήρηση των πρακτικών των συνε-
δριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου.

9. Την αριθμ. 50/2016 απόφαση Δημάρχου περί ανά-
θεσης καθηκόντων διοικητικής υποστήριξης του Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ι.Π. Μεσο-
λογγίου» δεδομένου ότι στερείται προσωπικού με απο-
τέλεσμα να επιβάλλεται η απασχόληση ενός υπαλλήλου 
μας πέραν του ωραρίου εργασίας προκειμένου να αντι-
μετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω της ιδι-
αιτερότητας και της φύσης των θεμάτων που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες του.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες λόγω των πρόσθετων 
εργασιών που προκύπτουν από την τήρηση των πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και ειδικότερα την συμμετοχή του πρακτικογράφου στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ, την σύνταξη των αποφάσεων οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση του πρακτικογρά-
φου πέραν κανονικού ωραρίου εργασίας.

11. Την αριθμ. 72/20-3-2017 βεβαίωση ότι η δαπάνη 
που θα προκύψει έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 

έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με το ποσό 
των 1.500 € στον ΚΑ.Ε. 10.6012 και στον ΚΑ.Ε. 10.6055 
ποσό 300, αποφασίζει:

Καθιερώνει υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή κατά 
τις απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου και έως 
της συμπληρώσεως των εκατόν είκοσι (120) ωρών εντός 
εξαμήνου ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του 
ν. 4354/2015 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, 23 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΡΑΜΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 75/2017 (10)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 332/2016 απόφαση του 

Δ.Σ., που αφορά στην «Καθιέρωση υπερωριακής 

εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες, έτους 2017».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της περιπτ.12 της υποπαραγρ. Π, πα-

ραγρ. Γ του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 
- 2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012», 
βάσει των οποίων στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του 
δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 εντάσσονται οι 
ΙΔΑΧ των Ν.Π.Ι.Δ., που ανήκουν σε Ο.Τ.Α.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.  4261/2014 
(Φ.Ε.Κ. 107/05-05-14), σύμφωνα με τις οποίες η καθιέρω-
ση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. 
και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429 (Α’ 314), που 
υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του 
ν. 4024/2011, εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του κάθε Φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργα-
σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζη-
μίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου» του ν. 4354/2015 Κεφάλαιο Β’ «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύ-
τερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.ΙΔ.) καθώς και των 
ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005(Α’ 314) και άλ-
λες μισθολογικές διατάξεις.
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5. Τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Η., καθώς και αυτές που απορρέουν από τη 
λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του μήνα 
των Γραφείων - Συνεργείων:

Α) Λειτουργίας και Συντήρησης Εσωτερικών Δικτύων 
Ύδρευσης (άρθρο 36 του Ο.Ε.Υ., Φ.Ε.Κ. 408 Β’/2012).

Β) Λειτουργίας και Συντήρησης Αντλιοστασίων Νε-
ρού - Δεξαμενών - Γεωτρήσεων Εγκαταστάσεων Η/Μ, 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Αυτοματισμού GIS - SCADA 
(άρθρο 40 του Ο.Ε.Υ., Φ.Ε.Κ. 408 Β’/2012).

Γ) Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων Αποχέτευσης - 
Ομβρίων - Επεξεργασμένων Λυμάτων και Αντλιοστασίων 
Λυμάτων (άρθρο 44 και 45 του Ο.Ε.Υ., Φ.Ε.Κ. 408 Β’/2012).

6. Το γεγονός της επέκτασης Δ.Ε.Υ.Α.Η., Φ.Ε.Κ. 1650/ 
τ.Β΄/25-07-2011), αλλά και της επέκτασης της αρμοδιότη-
τας της στον τομέα αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Η. στα νέα 
διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου (αριθμ. 7382 Συ-
στατικής Πράξης της της Άρδευσης και στις νέες Δημοτικές 
Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου (αρ. 3257 Συστατικής 
Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α.Η., Φ.Ε.Κ. 1209/τ.Β’/ 20.05.2013), σε συν-
δυασμό με την συνεχή απομείωση του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης καθώς και την απαγόρευση πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

7. Το γεγονός ότι για την καταβολή των σχετικών απο-
ζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού.

8. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Η. καλείται να αντιμετωπίζει 
θέματα στα αντικείμενα αρμοδιότητας της καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 24ωρου και του έτους.

9. Την αναγκαιότητα
α) υπερωριακής απασχόλησης πέρα από τις ώρες της 

υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα, των 
υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

β) υπερωριακής απασχόλησης πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές 
ώρες (μετά την 22η ώρα). Κυριακές, αργίες και λοιπές 
εξαιρέσιμες των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η., προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες, 
εποχικές ή επείγουσες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανά-
γκες και να εξυπηρετούνται άμεσα και με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο περιστατικά αποκατάστασης βλαβών στα 
δίκτυα και στις εγκαταστάσεις της.

10. Την πρόταση της Υπηρεσίας, που αφορά στη συ-
μπλήρωση της με αρ. 332/2016 απόφασης του, με ένα 
εργοδηγό για το Τμήμα της Αποχέτευσης, καθότι δεν είχε 
συμπεριληφθεί στην εν λόγω απόφαση ο υπεύθυνος του 
συνεργείου αποχέτευσης, αποφασίζει, ομόφωνα:

Α) Συμπληρώνει τη με αρ. 332/2016 (ΦΕΚ Β΄ 4184/
27-12-2016) απόφασή του, με την προσθήκη ενός ακόμη 
εργαζομένου, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗ-
ΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΩΝ

ΗΜΕΡΗ-
ΣΙΑ ΥΠΕ-
ΡΩΡΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙ-
ΝΗ ΥΠΕ-
ΡΩΡΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙ-
ΡΕΣΙΜΩΝ

Εργοδη-
γός

1 240 - 192

Β) Η σχετική δαπάνη προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό 
των 2.000,00 € και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. του Προ-
ϋπολογισμού έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Η.:

- Κ.Α. 60.00.0002, με τίτλο «Αμοιβές Υπερωριακής Απα-
σχόλησης Εμμίσθου Προσωπικού Αορίστου Χρόνου»,

- Κ.Α. 60.03.0000, με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 
Μισθωτών Αορίστου Χρόνου» και

- Κ.Α. 60.03.0002, με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Τα-
μείων Μισθωτών Αορίστου Χρόνου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 27 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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