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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Μαΐου 2018

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37189/ΥΠΕ/5/00489/
Ε/Ν. 3299/2004/2.9.2013 απόφασης που αφορά
«Τροποποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΚΥΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΠΕΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
& ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ENESOL» η οποία έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004» και αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4146/2013.

2

Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

3

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό
Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

4

Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης Σχολής Προπονητών της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Γ’
Κατηγορίας στην Αθήνα.

5

Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου για το έτος 2018.

6

Συμπλήρωση και τροποποίηση της απόφασης υπερωριακής εργασίας ως προς ένα (1) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έτος 2018.

7

Καθιέρωση υπερωριακής - νυκτερινής απασχόλησης προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου
υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχόλησης
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες σε υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημοτικό υπόγειο
σταθμό οχημάτων για το έτος 2018.

8

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Οικονομικής - Διοικητικής Υπηρεσίας και
το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) για το έτος 2018.

Αρ. Φύλλου 1561

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 37189/ΥΠΕ/5/00489/
Ε/Ν. 3299/2004/2.9.2013 απόφασης που αφορά
«Τροποποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΚΥΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΠΕΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
& ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ENESOL» η οποία έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004» και αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4146/2013.
Με την υπ’ αριθμ. 41859/18-4-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, καταργείται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
37189/ΥΠΕ/5/00489/Ε/Ν. 3299/02.09.2013 απόφασης
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
απαλείφεται ο κάτωθι όρος που περιλαμβάνεται σε αυτό:
«Η πληρωμή του ποσού 56.000,00 €, προκειμένου να
εκτελεσθεί η δικαστική απόφαση, θα γίνει με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με
το άρθρο 4 του ν. 3068/2002, υπέρ της Υπηρεσίας, η
οποία θα επιστραφεί μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αμετάκλητης, υπέρ του αντιδίκου του υπόχρεου, επίλυσης της διαφοράς ή της μη ασκήσεως ενδίκου μέσου
ή βοηθήματος μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται
από το νόμο».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις
της υπ’ αριθμ. 37189/ΥΠΕ/5/00489/Ε/Ν. 3299/02.09.2013
απόφασης.
Για την έκδοση της απόφασης γνωμοδότησε η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή στην 610η Συνεδρίαση της,
σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7, του ν. 4399/2016
και την υπουργική απόφαση 77685/21-07-2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του
ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας
της» (Β' 2335), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

16970

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 63379/Ζ1
(2)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(Α' 98) και
γ. των π.δ. 125/2016 (Α' 210) και π.δ. 18/2018 (Α' 114).
2. Την επισυναπτόμενη, στο αριθμ. πρωτ. 3451/
20-03-2018 (ΥΠΠΕΘ 50437/Ζ1/27-03-2018) έγγραφο του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, απόφαση, της υπ’ αριθμ.
25/16-03-2017 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου
(Θέμα 2ο), περί ίδρυσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.
3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/27ΝΠ/55580/Β1/04-04-2018
εισήγηση της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α' 114). Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που
εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης
και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με γνώμονα τη μετάδοση
της γνώσης, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας, η ίδρυση του ΚΕ.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4485/2017 αποσκοπεί στην προώθηση της σύνδεσης
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη
σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυ-
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ση της επαγγελματικής κινητικότητας, στην κατοχύρωση
της ισότητας ευκαιριών στην κοινωνία της γνώσης και
στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα,
στοχεύει:
α. Στη βελτίωση των δεξιοτήτων και στην εμπέδωση
της εξειδικευμένης γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού,
ώστε να αξιοποιηθούν συστηματικά και αποτελεσματικά
στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ανεργίας προς
όφελος των ίδιων των καταρτιζομένων και, συνακόλουθα, της κοινωνίας και της οικονομίας.
β. Στη συνδρομή και αξιοποίηση του επιστημονικού
δυναμικού και των υποδομών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
πολιτών της για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση,
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα αυτή σε κατά το δυνατό
περισσότερους πολίτες.
γ. Στο άνοιγμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη
διεθνή αγορά της εκπαίδευσης, μέσω υλοποίησης προγραμμάτων σε διεθνές κοινό.
Κατά συνέπεια, οι βασικοί άξονες δράσης του ΚΕ.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επικεντρώνονται
κυρίως στην:
α. Ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων, που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος
γνωστικών αντικειμένων, είτε μέσω κεντρικών δράσεων
της πολιτείας (ΕΣΠΑ, Δια Βίου Μάθηση) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω πρωτοβουλιών Κοσμητειών/Σχολών/Τμημάτων/Ομάδων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε προγράμματα:
α.1) επιμόρφωσης και κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, α.2) επικαιροποίησης και αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά
αντικείμενα της επιστήμης τους, α.3) διεύρυνσης των
γνώσεων και δεξιοτήτων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης
αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος,
α.4) επιμόρφωσης του γενικού πληθυσμού ενηλίκων,
α.5) επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών και α.6) υλοποίηση
επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
β. Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικής
μάθησης ή άλλης από απόσταση μεθόδου ή/και μικτής
μεθόδου διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
του γενικού πληθυσμού καθώς και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και εξασφαλίζοντας την ηλεκτρονική προσβασιμότητα
των προγραμμάτων και στα άτομα αυτά.
Η δραστηριότητα αυτή αφορά και στην ανάπτυξη:
β.1) υποδομών, διαδικασιών και μεθόδων αξιολόγησης
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, β.2)προγραμμάτων
και εξειδικεύσεων που παρουσιάζουν ζήτηση από τους
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επαγγελματίες, τους πολίτες και τον χώρο των επιχειρήσεων, β.3) συνεργασιών με άλλους φορείς στον τομέα
της παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γ. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιείται στα προγράμματα που υλοποιεί. Επίσης, η
δυνατότητα διάθεσης ή εκπόνησης πρότυπου υλικού
για τρίτους φορείς, μετά από έγκριση των αρμοδίων
οργάνων.
δ. Εισαγωγή και ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων.
ε. Ανάπτυξη συνεργασιών με Περιφέρειες, Δήμους,
Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικούς, Πολιτιστικούς ή Επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, Επιστημονικούς
Συλλόγους, καθώς και άλλους δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, οι συμφωνίες αυτές μπορούν
να αφορούν: ε.1) μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και
εκπαίδευση ενηλίκων, ε.2) υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, ε.3) συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού
για χρήση στα προγράμματα που υλοποιεί, ε.4) υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και
επαγγελματικού προσανατολισμού, ε.5) συμβουλευτική
οικογένειας, ε.6) διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του
πληθυσμού.
στ. Συμμετοχή σε δράσεις επιμόρφωσης προσωπικού
επιχειρήσεων και διαρθρωτικής προσαρμογής.
ζ. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, θερινών σχολείων, ακαδημιών μουσικής, εκμάθηση/εμβάθυνση ξένων
γλωσσών, καλλιτεχνικών δράσεων (συναυλίες, φεστιβάλ, διαγωνισμοί), κ.λπ. που αφορούν στην εκπαίδευση
ενηλίκων.
η. Δράση υποστήριξης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση
μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων και επαγγελματική
κατάρτιση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
θ. Πιστοποίηση προσόντων και ειδικότερα, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της μη
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Άρθρο 3
Κανονισμός λειτουργίας
Κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία
και στη διοίκηση του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και δεν προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114)
ρυθμίζεται από τον Κανονισμό του, που εκδίδεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 13
του άρθρου 48 του ν. 4485/2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/οικ. 31522
(3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας
Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του αριθμ. 73/2015 π.δ. (ΦΕΚ 116/Α') «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Του άρθρου 27, παράγραφος 2 του ν. 4320/2015
(ΦΕΚ 29/Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις».
3. Των άρθρων 57 και 64 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/
τ.Α') «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως αυτά ισχύουν.
4. Του π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51/Α') «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και
ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την
επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004)
και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL
38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» και
συγκεκριμένα του Παραρτήματος XI αυτού, που αφορά
σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη
εφαρμογή ιστών και κυττάρων, όπως αυτό ισχύει μετά
την έκδοση του υπ' αριθμ. 129/2016 π.δ. (ΦΕΚ 229/Α').
5. Του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (148/Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
6. Της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/109058/2005 (ΦΕΚ 71/Β')
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Ιστών (Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία
χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ.
Υ4α/40690/2008 (ΦΕΚ 1730/Β') υπουργική απόφαση.
7. Της υπ' αριθμ. πρωτ. Αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.83976/
03-11-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2424/Β'/2015)
με θέμα: «Διενέργεια ελέγχων στις Μονάδες Εφαρμογής
Ιστών και Κυττάρων του άρθρου 57 του ν. 3984/2011
(ΦΕΚ 150/Α')».
8. Της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ80/06/11/2017 απόφασης του
Πρωθυπουργού: «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β').
Β) Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 32349/07-08-2017 και 28923/
13-07-2017 έγγραφα της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε. Αττικής και
τα υπ' αριθμ. πρωτ. 17687/07-06-2017, 26981/12-09-2017
και 35844/27-11-2017 έγγραφα του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με συνημμένα δικαιολογητικά.
Γ) Τα υπ'αριθμ. Α3γ/ΓΠ/οικ 23745/29-03-2016 και Α3γ/
ΓΠ/47430/06-07-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης μας προς
το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και τον Ε.Ο.Μ. αντίστοιχα.
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Δ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5943/13-12-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του ΕΟΜ, με συνημμένο το Πρακτικό της
από 22-11-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού,
το οποίο διατύπωσε θετική πρόταση για τη χορήγηση
προσωρινής άδειας λειτουργίας στη Μονάδα μέχρι την
έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 4
του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α'), υπουργικής απόφασης.
Ε) Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΚΕΣΥ (Β')/02-03-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα με συνημμένη την υπ' αριθμ. 2 απόφαση
της 267ης ολομέλειάς του, που πραγματοποιήθηκε στις
15-02-2018, όπως έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας με την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ2γ/ΓΠ/οικ.
31003/20-04-2018 υπουργική απόφαση.
ΣΤ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 28164/04-04-2018
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την
οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Η) το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του
Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με μέγιστο χρόνο ισχύος αυτής
τα τρία (3) έτη και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης
από το άρθρο 57, παρ. 4 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α'),
υπουργικής απόφασης.
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ο
Διευθυντής Οφθαλμολογίας, ιατρός, Μιλτσακάκης Δημήτριος.
Η ως άνω Μονάδα υποχρεούται:
α) να υποβάλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης σε ενδεχόμενη μεταβολή ουσιαστικών στοιχείων που επηρεάζουν
την εύρυθμη λειτουργία της, όπως αλλαγή του Επιστημονικά Υπευθύνου και μεταβολής της στελέχωσης αυτής.
β) μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 57
(παρ. 4) του ν. 3984/2011, υπουργικής απόφασης (περί
καθορισμού των προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληροί η Μονάδα, της διαδικασίας για τη χορήγηση, την
ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας καθώς και κάθε
άλλου σχετικού θέματος) να καταθέσει εκ νέου φάκελο
αδειοδότησης, εναρμονισμένο με τα προβλεπόμενα.
γ) να υποβάλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ετήσια αναφορά για τη δραστηριότητα της στο
πρώτο δίμηνο κάθε έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 57 (παρ. 7) του ν. 3984/2011 και στο άρθρο 5
(παρ. 1) της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/109058/2005 (ΦΕΚ
71/Β') υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει.
Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον
διαπιστωθεί ότι η Μονάδα Εφαρμογής δεν τηρεί τους
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 1561/08.05.2018

Aριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠEA/
119500/5549/2521/1035

(4)

Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης Σχολής Προπονητών της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Γ' Κατηγορίας στην Αθήνα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α'
121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
γ) Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως ισχύει (ΦΕΚ/7/Α΄/2018).
ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α') «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτ. Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ 210/Α΄/
5-11-2016).
2. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ3672/Β΄/11.11.2016) και την τροποποίηση
αυτής με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/
325 (ΦΕΚ 852/Β'/9.03.2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη.
3. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/
5201/552/439/13-3-2018 (ΦΕΚ 987/Β'/20.03.2018) περί
μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων
στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων
4. Το αριθμ. πρωτοκόλλου 133562/21-4-2016 έγγραφο
του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική
Σκακιστική Ομοσπονδία.
5. Τα με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/119500/20-03-2018, ΥΠΠΟΑ/
148329/3-4-2018 εισερχόμενα έγγραφα της Ελληνικής
Σκακιστικής Ομοσπονδίας.
6. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/1571776/
9092/1815/1415/3-5-20017 απόφαση περί «Ίδρυσης
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Σχολής Προπονητών της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Γ' Κατηγορίας στην Αθήνα».
7. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό
στο άθλημα, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ ΤΕΑΣΠ/157176/9092/1815/1415/3-5-2017 (ΦΕΚ 1622/Β΄/
11-5-2017) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του
διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Σκακιού Γ' Κατηγορίας, που θα λειτουργήσει στην Αθήνα,
η οποία ορίζεται στις 30/9/2019 καθώς και ως προς το
Άρθρο 2 αυτής «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ» όπου
αντικαθίσταται ο Βασίλειος Παπαδόπουλος και ορίζεται
ως Διευθυντής της Σχολής ο Ντουντανιώτης Δημήτριος
απόφοιτος ΑΕΙ, MSc και Διαιτητής FIDE.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/
ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/157176/9092/1815/1415/3-5-2017 (ΦΕΚ
1622/Β΄/11-5-2017) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Ίδρυσης Σχολής Προπονητών της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Γ' Κατηγορίας στην Αθήνα».
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Απριλίου 2018
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 76388

(5)

Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου για το έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"».
β) 8A παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ/τος 139/2011
(ΦΕΚ 232 Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
γ) 3 έως 27 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις,
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
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ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις
διατάξεις του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄).
δ) 90 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
ε) της 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (Α.Δ.Α.: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας».
στ) 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
ζ) της 15870/2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/2017 - Α.Δ.Α. ΩΨΦΒ
465ΧΘ7-Τ4Γ) υπουργικής απόφασης περί «Διορισμού
του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
2. Το 414/16.04.2018 έγγραφο του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, με το οποίο ζητείται ο καθορισμός
του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας όλων των υπαλλήλων του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου βάσει των υπηρεσιακών του
αναγκών.
3. Την 413/16.04.2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις
στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της
δαπάνης που θα προκληθεί από τη σχετική απόφασή
μας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου για το έτος 2018,
αναλόγως κλάδου, κατηγορίας και ειδικότητας αυτών,
ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤΗΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ
ΓΟΡΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΠΕ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
20
ΤΕ
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
10
ΔΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
10
Οι ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται με την παρούσα κατανέμονται ισομερώς κατά μήνα ή ανάλογα με
τις λειτουργικές ανάγκες της κάθε υπηρεσίας.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου
Αργοστολίου οικονομικού έτους 2018 ύψους 5.000,00
ευρώ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 00.6073 και. 00.6423.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 23 Απριλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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Aριθμ. 9659
(6)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της απόφασης
υπερωριακής εργασίας ως προς ένα (1) μόνιμο
υπάλληλο του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έτος
2018.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007.
4. Την υπ’ αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την υπ’ αριθμ. 90/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης εργασίας
καθώς και την υπ’ αριθμ. 27028-24382/22-6-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (ΦΕΚ 2056/τ.Β’/28-6-2012), σύμφωνα με την
οποία καθιερώνεται λειτουργία σε 24ωρη βάση του
Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
6. Την υπ’ αριθμ. 41066/19-12-2017 απόφαση Δημάρχου σχετικά με την καθιέρωση υπερωριών έτους 2018,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4762/τ.Β΄/29-12-2017.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6505/12-3-18 τοποθέτηση μόνιμου υπαλλήλου Σταμούλη Σπύρο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α’ στο τμήμα Αποκομιδής και
Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
8. Την με αριθ. 39049//11-11-2016 απόφαση Δημάρχου
με την οποία μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής
όλων των εγγράφων που αφορούν τον προγραμματισμό,
την καθιέρωση, την έγκριση, την καταβολή αποζημίωσης
(βεβαιώσεις,αποφάσεις,εντάλματα κ.λπ.) σχετικά με την
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου
μας στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Κούπα Ευστάθιο,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την καθιέρωση για
υπερωριακή εργασία για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο λόγω
μετάταξης στην υπηρεσία Αποκομιδής και Ανακύκλωσης
της Καθαριότητας.
α) από τον κλάδο ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ αφαιρούνται 174 ώρες Υ3 Αργίες και Κυριακές και
107 ώρες συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
νυχτερινών (Υ5).
β) και στον κλάδο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ προστίθενται 96 ώρες Αργίες και Κυριακές (Υ3) και 720 ώρες
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας νυχτερινών (Υ5).
Μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις όπως
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, για το έτος
2018 ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ: 1
ΒΑΘΜΟΣ: A
ΜΚ: 12
Υ3: 96
Υ5: 720
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Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης, σε συνδυασμό με την κατανομή της,
θα προκληθεί δαπάνη μέχρι του ποσού των 3.068,12 €
και θα επιβαρυνθεί ο ΚΑ: 20.6012.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νέα Σμύρνη, 16 Απριλίου 2018
Ο Αντιδήμαρχος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΠΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 905
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής - νυκτερινής απασχόλησης προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου
υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες σε υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημοτικό υπόγειο σταθμό οχημάτων για το έτος 2018.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/
1997.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Την αριθ. 31/30-1-2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Θέρμης, με την οποία καθιερώνεται και τροποποιείται διαφορετικό ωράριο λειτουργίας
για το προσωπικό που υπηρετεί στο δημοτικό υπόγειο
σταθμό οχημάτων της πλατείας Παραμάνα του Δήμου
Θέρμης.
8. Την αριθ. οικ. 6685/15-2-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 31/2018 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1096/Β΄/27-3-2018.
9. Από την απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του
Δήμου Θέρμης,η οποία θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων ΚΑΕ 10.6012.001, ΚΑΕ 10.6022.001, KAE 10.6051 και
10.6052, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2018 και για πέντε (5)
υπαλλήλους που απασχολούνται στον υπόγειο σταθμό
οχημάτων (μόνιμους και ΙΔΑΧ) της πλατείας Παραμάνα
οικισμού Θέρμης:
Α. Νυκτερινή απασχόληση προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και μέχρι 96 ώρες ανά
υπάλληλο ανά εξάμηνο.
Β. Απασχόληση κατά τις Κυριακές καθ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και μέχρι 20 ώρες ανά
υπάλληλο ανά εξάμηνο.
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Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων κατά
τις Κυριακές όπως και η νυκτερινή απασχόληση προς
συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας τους θα προκύπτει από το μηνιαίο πρόγραμμα
απασχόλησης του προσωπικού και θα βεβαιώνεται από
τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν
οργανικά.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θέρμη, 23 Απριλίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθ. απόφ. 40/3/30-3-2018
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Οικονομικής - Διοικητικής Υπηρεσίας και
το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) για το έτος 2018.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΔΕΥΑΛ - ΑγΘ)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Β. Τις διατάξεις του νέου Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων
(ΦΕΚ 269/Β'/11.2.2016), και ειδικότερα το άρθρο 70 με
το οποίο θεσπίζεται η 24ωρη λειτουργία της επιχείρησης,
καθώς και το άρθρο 48.
Γ. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α'/16.12.2015).
Δ. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, περί παροχής οδηγιών για την
εφαρμογή του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015.
Ε. Τον Προϋπολογισμό του έτους 2018 της επιχείρησης
και ειδικότερα το σκέλος των λειτουργικών εξόδων, όπου
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη
της δαπάνης για υπερωριακή εργασία στους κωδικούς:
ΚΑ. 60.00.02 «Υπερωρίες έμμισθου προσωπικού», ΚΑ.
60.01.02.0000 «Υπερωρίες μεταταχθέντων από Δήμο
Λ-Π-ΑγΘ», ΚΑ. 60.03 «Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου
προσωπικού» και ΚΑ. 60.04 «Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου προσωπικού».
ΣΤ. Την επιβεβλημένη αναγκαιότητα, λόγω της ιδιαιτερότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή εργασία απογευματινή και νυχτερινή,
καθώς και εργασία (ημερήσια και νυκτερινή) κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την αντιμετώπιση έκτακτων, εποχιακών και επειγουσών υπηρεσιακών

αναγκών, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη,
εύρυθμη αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία των
εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ.
Ζ. Τη σχετική με το θέμα εισήγηση του Γεν. Διευθυντή,
το σκεπτικό της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας, αποφασίζει ομόφωνα:
1. Αποδέχεται την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή περί της
αναγκαιότητας λήψης συμπληρωματικής απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της
Οικονομικής-Διοικητικής Υπηρεσίας και το προσωπικό
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το έτος 2018.
2. Την καθιέρωση για το ως άνω προσωπικό απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
εργαζόμενο για κάθε εξάμηνο του έτους 2018 χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης των ωρών μεταξύ
των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.
3. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου έως
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και ενενήντα έξι
(96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά
εργαζόμενο για κάθε εξάμηνο του έτους 2018 χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης των ωρών μεταξύ
των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.
4. Υπερωρίες θα μπορεί να λάβει όλο το εργατοτεχνικό
προσωπικό ΙΔΟΧ (3 υπάλληλοι) που ασχολείται με την
κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση έργων ύδρευσηςαποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
(γεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης, αντλιοστάσια
αποχέτευσης, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης), για την αντιμετώπιση
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το
έτος 2018, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα 1. Ειδικά για
τη διεκπεραίωση της νυχτερινής τηλεφωνικής ετοιμότητας καθορίζεται κατ' αποκοπή χορήγηση 10 ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης ανά εβδομάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΙΔΟΧ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Υ Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2018

Αριθμός
Εργαζομένων

Απογευματινή
εργασία 6μήνου

Νυκτερινή
εργασία 6μήνου

1
1
1
3
3

100
90
90
280
560

50
50
50
150
300

Εργασία Κυριακές
και Εξαιρέσιμες
6μήνου
30
50
50
150
300
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5. Υπερωρίες θα μπορεί να λάβει επίσης (εξαιρούμενης
της νυχτερινής εργασίας και της εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) και μόνο όταν παρίσταται
ανάγκη όλο το προσωπικό της Οικονομικής - Διοικητικής
Υπηρεσίας, που ασχολείται (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) με την πραγματοποίηση διαγραφών ποσών και
τόκων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους (ανακλήσεις)
για υπηρεσιακούς λόγους ή κατόπιν ενστάσεων καταναλωτών, οι οποίοι δεν μπορούν να εκτελεστούν όταν
στο μηχανογραφικό σύστημα εργάζονται άλλοι χρήστες
(δηλ. εντός κανονικού ωραρίου), την καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα των λογαριασμών που εισπράττονται χειρόγραφα στους Αγ. Θεόδωρους, τον έλεγχο
των αντίστοιχων εισπράξεων και το συνολικό κλείσιμο
και συμφωνία του ταμείου, την καθημερινή μεταφορά
και κατάθεση στις τράπεζες μετρητών και επιταγών, την
καθημερινή συμφωνία ταμείου και κωδικών γενικής λογι-
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στικής, την καταχώριση παραστατικών εν' όψη υποβολής
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, τη γραμματειακή υποστήριξη της Τ.Υ. κατά την εκπόνηση κατεπειγουσών μελετών,
την έκδοση και διανομή λογαριασμών και ειδοποιήσεων,
την άμεση επί τόπου διαπίστωση παραβάσεων κατόπιν
κλήσεων καταναλωτών, την επανασύνδεση υδρομέτρων
για πληρωμές οφειλετών που πραγματοποιούνται προς
τη λήξη του κανονικού ωραρίου, την γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και του Γεν. Δ/ντή εκτός κανονικού ωραρίου, τον περιοδικό καθαρισμό εγκαταστάσεων
ύδρευσης-αποχέτευσης (οικίσκοι αντλιοστασίων, δεξαμενών, γεωτρήσεων) προ του κανονικού ωραρίου, και την
καθημερινή καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα
πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ και μέσω ΕΛΤΑ (ταχυπληρωμές),
για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2018, σύμφωνα με τον επόμενο
πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: OIΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δ.Ε. ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝΛΟΓΙΣΤ.-ΤΑΜΙΩΝ
Δ.Ε.-Υ.Ε. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ
2018

Αριθμός Εργαζομένων

Απογευματινή εργα- Νυκτερινή εργασία
σία 6μήνου
6μήνου

Εργασία Κυριακές
και Εξαιρέσιμες 6μήνου

6

600

0

0

4

420

0

0

10

1.020

0

0

10

2.040

0

0

6. Τα παραπάνω αναφερόμενα συμπληρωματικά όρια
αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα
ανώτερα δυνατά και δύναται να πραγματοποιηθούν
ανά εξάμηνο μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες
της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων.
7. Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με
κατάσταση των υπευθύνων των τμημάτων και των Διευθυντών υπηρεσιών και θα εγκρίνονται από το Γενικό
Διευθυντή της επιχείρησης.
8. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται επιπλέον
δαπάνη για την κάλυψη της οποίας επαρκούν οι εγκεκριμένες με την υπ’ αριθμ. 1/1/2018 απόφαση ΔΣ συνολικές
πιστώσεις, ήτοι: Κ.Α.60.00.02 «Υπερωρίες έμμισθου προσωπικού» ποσού 15.000,00 € (συνολική εγγεγραμμένη
πίστωση 15.000,00 €), Κ.Α.60.01.02.0000 «Υπερωρίες
μεταταχθέντων από Δήμο Λ-Π-Αγ.Θ» ποοού 5.000,00 €
(συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 5.000,00 €) και Κ.Α.

60.01.02.0001 «Υπερωρίες εποχιακού προσωπικού»
ποσού 2.000,00 € (συνολική εγγεγραμμένη πίστωση
2.000,00 €). Οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές θα
καλυφθούν από τις συνολικές πιστώσεις των Κ.Α. 60.03
«Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού» ποσού
188.000,00 € και Κ.Α. 60.04 «Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου προσωπικού» ποσού 17.000,00 €. Από την
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31/12/2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λουτράκι, 2 Απριλίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΥΜΗΣ
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