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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου,
για το έτος 2017, για το μόνιμο και το με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας.

2

4η τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/
Β΄/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή
αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 για το
έτος 2016»».

3

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στην ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SERUM IVF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

4

Διαπίστωση μεταφοράς του προσωπικού και των
κενών οργανικών θέσεων της πρώην ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας στο ΔΙΕΚ
Βοηθών Νοσηλευτικής - Τραυματολογίας του Γ.Ν.
Κεφαλληνίας.

5

Αυτοδίκαιη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού και των οργανικών θέσεων από την ΕΠΑ.Σ
Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής του
Γ.Ν. Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4384/2016.

6

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2017.

Αρ. Φύλλου 1605

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2973

(1)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου,
για το έτος 2017, για το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3013/2002 "Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 102/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄)
"Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις»
β) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων»
(ΦΕΚ 112/Α΄).
γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄).
δ) Του άρ. 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
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ε) Του π.δ. 151/2004 "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" (ΦΕΚ 107/Α΄).
στ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ζ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) "Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".
η) Την υπ' αρ. Υ186/10-11-2016 (ΦΕΚ 3671/Β΄/2016)
"απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, Νικόλαο Τόσκα".
2. Την αρ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «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 (ΦΕΚ 314 /Α΄) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις».
3. Την υπ' αρ. 8906/11-12-2016 (ΑΔΑ: Ω862465ΦΘΕΔ0Ρ) απόφαση Κατανομής Πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2017, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Ειδικός Φορέας 07-430)
σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.
4. Το γεγονός ότι υφίστανται αυξημένες υπηρεσιακές
ανάγκες για απασχόληση του προσωπικού κατά τις απογευματινές ώρες, πέραν του κανονικού ωραρίου, για το
έτος 2017.
5. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη από την δημοσίευση της παρούσης
και μέχρι 31/12/2017 και για χρονικό διάστημα 7 μηνών, ποσού 40.500€ περίπου, που θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του Ειδικού Φορέα 07-430, του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2017,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο αριθμού των μόνιμων
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, που μπορεί να εργάζεται υπερωριακά πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, για
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας
έως το τέλος του έτους 2017, ως εξής:
Κατά τις εργάσιμες ημέρες 46 άτομα επί 20 ώρες κατ’
ανώτατο όριο το μήνα, για χρονικό διάστημα 7 μηνών
από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας μέχρι
τέλος του έτους 2017 και ανώτατο συνολικό αριθμό, έξι
χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ωρών (6.440).
Στον ανωτέρω αριθμό υπαλλήλων θα μπορούν να μετέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν
στην ΓΓΠΠ.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
I

Αριθμ. 3892
(2)
4η τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2016) "Πρόσκληση για την
υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 2020 για το έτος 2016"».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
1.1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ)
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
1.2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει και
ιδιαίτερα το άρθρο 19.
1.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων
με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το
άρθρο 18.
1.4. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση
μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως
το άρθρο 2.
1.5. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και
ιδιαίτερα το άρθρο 8.
1.6. Τον Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης
Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση
όπως κάθε φορά ισχύει.
1.7. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση.
1.8. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τις διατάξεις:
2.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2.2. Του π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α΄/2014),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4305/2014
(ΦΕΚ 237/Α΄/2014).
2.3. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).
2.4. Του π.δ. 70/22-09-2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2.5. Του π.δ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.6. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίη-
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ση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄265) και ιδίως του άρθρου 66 αυτού, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2.7. Του νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄) «Ρυθμίσεις
θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.
2.8. Του νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α΄) «Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 40 και 41 του νόμου 4235/2014
(ΦΕΚ 32/Α΄) και το άρθρο 65 του νόμου 4389 (ΦΕΚ 94/
Α΄) και όπως κάθε φορά ισχύει.
2.9. Του νόμου 2690/1997 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999) με τον
οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
2.10. Της αρ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του
Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
ΕΛΕΓΕΠ».
2.11. Της αρ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3066) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
2.12. Της αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016)
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»όπως ισχύει κάθε
φορά.
2.13. Της αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/
25-10-2016) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές
Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».
3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο
8.2.6 «Μ06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Την αρ. 8585/10-10-2016 υπουργική απόφαση
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 20» (3322/Β/2016)
όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Την αρ. 8837/14-10-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2016) «Πρόσκληση
για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 για το έτος 2016"
όπως κάθε φορά ισχύει».
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6. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το αρ 1115/
10-4-2017 έγγραφό της.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. 8837/14-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/
25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων
στήριξης -φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο
Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 - 2020 για το έτος 2016» ως εξής:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 «Στόχοι Επιχειρηματικού Σχεδίου» αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στο πέρας του επιχειρηματικού σχεδίου γίνεται
επαλήθευση / πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων,
ανάλογα με το είδος και τη φύση του στόχου, με προσκόμιση των σχετικών εκθέσεων και αναλόγων παραστατικών (όπως ενδεικτικά Έκθεση Ολοκλήρωσης Επιχειρηματικού Σχεδίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης
κατάρτισης, Αποδεικτικά έγγραφα για Ολοκληρωμένη
διαχείριση ή Βιολογική Παραγωγή κ.τ.λ.) και ελέγχου αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 της παρούσας. Ο
συγκεκριμένος έλεγχος κρίνεται επιτυχής και συνεπώς
πιστοποιείται η ορθή υλοποίηση και ολοκλήρωση του
επιχειρηματικού σχεδίου, εφόσον:
6.1 Η ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου αφορά το γεωργικό τομέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 5 της παρούσας.
6.2 Επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτό έχει ενδεχομένως τροποποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3
και 4 του παρόντος άρθρου το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης
και
6.3 Έχουν τηρηθεί οι σχετικές δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις εντός των τιθέμενων προθεσμιών, σύμφωνα
με το άρθρο 7 της παρούσας.».
Άρθρο 2
1. Η παράγραφος 3.5 του άρθρου 10 «Αίτηση Στήριξης
- Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» διορθώνεται ως εξής:
«3.5. Για αλλοδαπούς πολίτες:
α) Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης
διαμονής πολίτη της Ένωσης ή Δελτίο μόνιμης διαμονής
μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης.
β) Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής
σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους -μέλους της ΕΈ. ή δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Στις δύο
τελευταίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση
των δικαιολογητικών της παραγράφου 3.5.α και για τον/
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την σύζυγο του υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας
που είναι πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.».
2. Η παράγραφος 4.8 του άρθρου 10 «Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» διορθώνεται ως εξής:
«4.8. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι αλλοδαπός:
α) Για πολίτες της Ε.Ε., έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης
διαμονής πολίτη της Ένωσης ή Δελτίο μόνιμης διαμονής
μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης.
β) Για πολίτες τρίτων χωρών, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή
άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας ή δελτίο διαμονής
σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους -μέλους της ΕΈ. ή δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Στις δύο
τελευταίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση
των δικαιολογητικών της παραγράφου 4.8.α και για τον/
την σύζυγο του υποψηφίου ή το μέλος της οικογένειας
που είναι πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.».
Άρθρο 3
Η παράγραφος 10 του άρθρου 11 «Υποβολή αιτήσεων
στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας» αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. Δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται χωρίς αξιολόγηση οι αιτήσεις των υποψηφίων στις εξής
περιπτώσεις:
α) Αιτήσεις στήριξης για τις οποίες υποβάλλονται φάκελοι υποψηφιότητας για τους οποίους δεν έχει γίνει
προηγουμένως ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ.
β) Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά
χωρίς να υπάρξει κατόπιν φυσική προσκόμιση φακέλου.
γ) Αιτήσεις και φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλλονται εκτός των χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται ανωτέρω.
δ) Δεν εμφανίζεται συμφωνία περιεχομένου ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης με τα ζητούμενα δικαιολογητικά
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν μεμονωμένα
υποβληθέντα υφιστάμενα δικαιολογητικά των οποίων
οι ασυμφωνίες δικαιολογούνται ως προφανή σφάλματα
σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας.».
Άρθρο 4
Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 «Αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα ηλεκτρονικά φύλλα αξιολόγησης περιέχουν όλα
τα απαραίτητα σημεία ελέγχου ώστε μαζί με τους ηλεκτρονικούς διασταυρωτικούς ελέγχους που διενεργούνται με ευθύνη της EYE ΠΑΑ, να επιτυγχάνεται ο πλήρης
έλεγχος της επιλεξιμότητας της αίτησης, ο υπολογισμός
της βαθμολογίας και ο καθορισμός της οικονομικής στήριξης.».
Η παράγραφος 11 του άρθρου 12 «Αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης» αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η β' (τελική) αξιολόγηση μίας αίτησης μπορεί να
ξεκινήσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση της α' αξιολόγησης. Οι α' και β' αξιολογήσεις αρχίζουν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φυσικών φακέλων
υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας
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των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ημερομηνία που καθορίζεται με εγκύκλιο της EYE ΠΑΑ. Το
σύνολο των α' αξιολογήσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών (ημερολογιακές) ενώ το σύνολο των
β' αξιολογήσεων εντός 65 ημερών (ημερολογιακές) από
την ημερομηνία έναρξης των αξιολογήσεων σύμφωνα
με εγκύκλιο της EYE ΠΑΑ.».
Άρθρο 5
Η παράγραφος 10 του άρθρου 18 «Διοικητικός Έλεγχος της Αίτησης - Φακέλου Πληρωμής και Ολοκλήρωση
της Πράξης» αντικαθίσταται ως εξής:
10. Για την πρώτη και δεύτερη πληρωμή η ΔΑΟ της Περιφέρειας εκδίδει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης
στην οποία αναγράφονται ιδίως το συνολικό ποσό που
πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους, όπως διαμορφώθηκε από τους αντίστοιχους διοικητικούς ελέγχους,
η Συλλογική απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο
τίτλος του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση της
πίστωσης. Η Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης
καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ και διαβιβάζεται στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ.»
Άρθρο 6
Για τη δημοσιότητα της παρούσας ισχύουν οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης έτσι όπως ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020,
όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικά τα εξής:
Η παρούσα αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή
στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στις αρμόδιες Περιφέρειες. Επιπλέον
η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ και στις
σχετικές ιστοσελίδες των Περιφερειών. Με ευθύνη των
ΔΑΟΠ, η παρούσα κοινοποιείται στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
των Περιφερειών καθώς και στους κατά τόπους ΟΤΑ Α΄
Βαθμού και τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και
τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Επίσης οι ΔΑΟΠ μεριμνούν για την ευρεία δημοσιοποίηση της παρούσας, με
σχετική καταχώρηση σε τουλάχιστον μία εφημερίδα και
μία ιστοσελίδα ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται
σε επίπεδο οικείας Περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση
για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της πρόσκλησης. Σε
αντίστοιχες ενέργειες δύνανται να προβούν και οι ΔΑΟΚ,
σε μία εφημερίδα και μία ιστοσελίδα της Περιφερειακής
Ενότητας.
Άρθρο 7
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2017
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής πολιτικής
και Διαχείρισης κοινοτικών πόρων
Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ
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Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στην ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SERUM IVF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
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' αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς 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) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».
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. 367/6.6.2016 αίτηση της ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SERUM IVF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
δ.τ. SERUM IVF Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 998279027 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Η υπ' αρ. πρ. 835/15.11.2016 Εισήγηση Επιτροπής
Ελέγχου.
9. Το υπ' αρ. πρ. 224/27.3.2017 Πρακτικό Αυτοψίας της
Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 11.4.2017 απόφαση της 8ης 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 στην ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SERUM IVF
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. SERUM IVF Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
998279027 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της υπ’ αριθμ. Οικ.
6901/2015 υπουργικής απόφασης. Η άδεια ισχύει για
τρία χρόνια.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
I

Αριθμ. απόφ. 332
(4)
Διαπίστωση μεταφοράς του προσωπικού και των
κενών οργανικών θέσεων της πρώην ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Κεφαλληνίας στο ΔΙΕΚ
Βοηθών Νοσηλευτικής - Τραυματολογίας του Γ.Ν.
Κεφαλληνίας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 51 του ν. 4384/
2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-4-2016).
2. Τις διατάξεις της αριθμ. Γ4 α/Γ.Π. 12972/22-5-2015
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1038/Β/3-6-2015)« Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».
3. Την αριθμ. 669/19-5-2016 απόφαση.
4. Τις διατάξεις της αριθμ. Γ4α/ΓΠ./55004/15/
13-6-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 2049/Β/
6-7-2016) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση,τη λειτουργία,το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που άφορα τα Δημόσια Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΔΙΕΚ)του ν. 4186/2013,αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».
5. Την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 12710/17-2-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπηρετούντος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΔΙΕΚ Βοηθού
Νοσηλευτικής-Τραυματολογίας αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας,παραρτήματος του Γενικού Νοσοκομείου
Κεφαλληνίας, διαπιστώνουμε:
Α Την αυτοδίκαιη μεταφορά του υπηρετούντος Εκπαιδευτικού Προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας
Δημοσίου Δικαίου στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό
και ειδικότητα με τις θέσεις που κατέχει και των καινών
οργανικών θέσεων της καταργούμενης ΕΠΑΣ Βοηθών
Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας,
στο ΔΙΕΚ Βοηθού Νοσηλευτικής-Τραυματολογίας του
ν. 4186/2013 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που
αποτελεί παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

ΣΑΚΑΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΣΤΑΘΑΤΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ

ΠΕ18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΠΕ 14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4)

Β. Την ανάκληση της αριθμ. 669/19-5-2016 απόφασης
του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας
Η ισχύς της πράξης αυτής ανατρέχει στις 15-9-2015
(εδ. στ. της παρ. 2 του άρθρου 58 ν. 4316/2014 όπως αντικαταστάθηκε με παρ.3 του άρθρου 51 του ν. 4384/2016
(ΦΕΚ 78/26-4-2016 τ. Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργοστόλι, 19 Απριλίου 2017
Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΒΛΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 6938

(5)

Αυτοδίκαιη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού και των οργανικών θέσεων από την ΕΠΑ.Σ
Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής του
Γ.Ν. Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4384/2016.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09-2013)
"Αναδιόρθωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".
2. Την υπ' αριθμ. Γ4α/Γ.Π.12972/ΦΕΚ 1038/3-6-2015/
τ. Β΄ υπουργική απόφαση «Ίδρυση ΔΙΕΚ".
3. Του άρθρου 58 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/
24-12-2014/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 51 παρ.3 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-04-2016
τ. Α΄), διαπιστώνουμε:
1. Την αυτοδίκαιη μεταφορά της μίας οργανικής θέσης
(ΠΕ18) που κατέχει το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης "ΒΟΣΓΑΝΕΙΟ" του ν. 3475/2006, με
την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια κατηγορία, κλάδο,
βαθμό και ειδικότητα στο ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών του
Γ.Ν. Μυτιλήνης "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
2. Την αυτοδίκαιη μεταφορά των κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ14 (1 κενής) και ΠΕ18 (2 κενές) από την
ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 του Γενικού
Νοσοκομείου Μυτιλήνης "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" αρμοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας και την ένταξη αυτών στο ΔΙΕΚ
Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Μυτιλήνης "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"
όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΚΛΑΔΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕ- ΚΑΛΥΜΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ
ν. 4186/2013

ΠΕ14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

1

0

1

ΠΕ18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

3

1

3

3. Την κατάργηση (2) των δύο κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ 17, επειδή δεν προβλέπεται μεταφορά
και ένταξη στα ΔΙΕΚ.
Η ισχύς των παραπάνω είναι από 15-09-2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 25 Απριλίου 2017
Η Διοικήτρια
ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ
I

Aριθμ. απόφ. 23
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, για το έτος 2017.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 1069/1980, ΦΕΚ Α-191, περί κινήτρων δια την
ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως.
2) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/27-10-2011/τ. Α΄).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/
11-4-2012.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014.
6) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της § Γ του άρ.
1 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄).
7) Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
8) Τον προϋπολογισμό έτους 2017 της ΔΕΥΑΗ, που
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4861/19-1-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου, στον οποίο προβλέπεται δαπάνη, στον Κ.Α.60.00.00 «Αμοιβές προσωπικού», ποσού
1.175.000,00€.
9) Την υπ’ αριθμόν 27529/28-2-2017 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, για το έτος 2017, (ΦΕΚ 807).
10) Το ότι για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
11) Τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσωπικού σύμφωνα με το ν. 4024/2011 και την εγκύκλιο
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του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΔΑΔ - ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/
12-12-2012.
12) Τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσωπικού σύμφωνα με το ν. 4354/2015.
13) Την αναγκαιότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία
των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού
καθώς και την άμεση αποκατάσταση έκτακτων διακοπών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης για την αδιάκοπη
υδροδότηση των δημοτών καθώς και την αποκατάσταση
των βλαβών των δικτύων αποχέτευσης για την πρόληψη
πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων και προστασία
της δημόσιας υγείας.
14) Την εισήγηση του Προέδρου σύμφωνα με την
οποία η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, καλείται να υπηρετεί θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία καθ’ όλη τη
διάρκεια του 24ωρου και του έτους και έτσι προκύπτει η
ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της, προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες,
εποχικές ή επείγουσες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες και να εξυπηρετούνται άμεσα και με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο περιστατικά αποκατάστασης βλαβών στα
δίκτυα και στις εγκαταστάσεις, στα πλαίσια της προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και περιουσίας των πολιτών, ομόφωνα αποφασίζει:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, για το έτος 2017, αναλυτικά:
1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για:
Απογευματινή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι την 22 ώρα.
Νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται
από την 22 ώρα μέχρι την 6 πρωινή, πέραν της υποχρεωτικής.
Εργασία ημερήσιας ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:
i) Από την 6 πρωινή μέχρι την 22 ώρα
ii) Από την 22 ώρα μέχρι την 6 πρωινή.
Εργασία νυχτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται
για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας.
Εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών
εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας.
2. Ο αριθμός των ωρών που θα μπορεί να απασχοληθεί
υπερωριακά ο κάθε εργαζόμενος θα είναι μέχρι τον ανώτερο που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015, δηλαδή οι 20 ώρες ανά εργαζόμενο μηνιαίως για απογευματινή υπερωριακή εργασία και οι 16 ώρες
ανά εργαζόμενο το μήνα, κατά περίπτωση εάν εργαστεί
Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες.
3. Υπερωρίες θα μπορεί να λάβουν εργαζόμενοι με τις
κάτωθι ειδικότητες, για το έτος 2017:
Ειδικότητες

Αριθμός
Εργαζομένων

Μέγιστες
Ώρες

Εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης

12

5.184

Τεχνίτες Υδραυλικοί

12

5.184
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Χειριστές
μηχανημάτων έργων

3

1.296

ΗλεκτρολόγοςΣυντηρητής Η/Μ
Εγκαταστάσεων

2

864

Συντηρητές
μηχανημάτων

1

432

ΣΥΝΟΛΟ

30

12.960

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά και
δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας είναι δε δυνατή
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η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση
του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.
4. Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα βεβαιώνονται με κατάσταση από τον Υπεύθυνο Τμήματος, η οποία θα θεωρείται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας και θα εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 30 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
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