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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών επισκευής / ενίσχυσης καθώς και της διαδικασίας έγκρισης - έκδοσης των σχετικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης
χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, των
δημόσιων σχολικών συγκροτημάτων με φέροντα
οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία
έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κεφαλονιάς.

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και με
ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά
τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών,
καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους για την υλοποίηση του Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017.

3

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΚΑΙ Ε. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΕ που υπήχθη στον ν. 2601/1998 με
την α.π. ΔΙΣΑ/2177/Π10/1/227/ν. 2601/1998/20.6.20
01 (ΦΕΚ 112/τ. ΑΠΣ/10.7.2003) σύμφωνα με το αρ. 9
παρ. 5 του ν. 2601/1998 όπως τροποποιήθηκε και το
αρ. 18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 241 παρ. 5 του
ν. 4072/2012, το αρ. 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011, το αρ.
5 του ν. 4242/2014 και το π.δ. 33/2011.

4

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους
2017 των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του Δήμου Κ. Νευροκοπίου για τις ανάγκες
του για το έτος 2017.

Αρ. Φύλλου 613

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.403 /A321
(1)
Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών επισκευής / ενίσχυσης καθώς και της διαδικασίας έγκρισης - έκδοσης των σχετικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης
χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, των
δημόσιων σχολικών συγκροτημάτων με φέροντα
οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία
έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κεφαλονιάς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που
κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
ν. 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α΄/7.2.1979) και όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2,
άρθρου 3 και του άρθρου 5, παρ. 4 της πράξεως και το
άρθρο ενδέκατο παρ. 1β του νόμου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26.3.1981
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών
1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (ΦΕΚ
203/Α΄/30.7.1981).
3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981
(ΦΕΚ 203/Α΄/30.7.1981) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του
ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.6.1996) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114/Α΄/17.9.1982) «Για τις προθεσμίες
υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων
και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/23.8.1990
(ΦΕΚ 110/Α΄/27.8.1990) «Για την Ακαδημία Αθηνών και
άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 3852 / (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του ν. 3463/8.6.2016 (ΦΕΚ 114/Α΄/
8.6.2016) - «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4199/11.10.2013
(ΦΕΚ 216/Α΄/11.10.2013) - «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών
Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α΄/
29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016
(ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) που αφορά στη μετονομασία
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
11. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/
Β΄/30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας
Κυβερνήσεως και του Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα
των τριών υπογραφών».
13. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. 628/Α325/5.2.2014 (ΦΕΚ 257/
Β΄/7.2.2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και
Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης
Ιανουαρίου 2014».
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4642/Α312/12.5.2014 (ΦΕΚ
1348/Β΄/28.5.2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα
«Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στο
νομό Κεφαλληνίας».
15. Tην υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4094/Α321/9.9.2016
(ΦΕΚ 3029/Β΄/22.9.2016) κοινή υπουργική απόφαση με
θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της
26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και
Ιθάκης και από τους σεισμούς της 7.8.2013 και 6.2.2014
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας,
Φωκίδας και Βοιωτίας».
16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 153958/6378/10.11.2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα:
«Διάθεση των υπαλλήλων των Τομέων Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων και Πυροπλήκτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων».
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17. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/239/1/ΦΝ429.1/27.8.2013
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων
(ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα» (ΦΕΚ
2187/Β΄/5.9.2013).
18. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ.1455/ΣΤ8/20.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 455/
Β΄/25.2.2014) με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχουν
υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση αδειών επισκευής».
19. Τις «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για
Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» -Υπουργείο
Δημοσίων Έργων- 1978.
20. Τις «Συστάσεις για προσεισμικές και Μετασεισμικές
Επεμβάσεις σε Κτίρια» - Ο.Α.Σ.Π. 2001.
Και επειδή:
• ο Δήμος Κεφαλονιάς ως αρμόδιος φορέας για την
επισκευή - συντήρηση των δημοσίων σχολικών συγκροτημάτων, με το υπ’ αριθμ. 31827/20.9.2016 έγγραφό του
(αριθμ. εισερχ. εγγρ. ΔΑΕΦΚ 4299/20.9.2016) αιτήθηκε
να αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. τη διαδικασία ελέγχου των μελετών επισκευής / ενίσχυσης των κτιρίων αυτών και την
έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης.
• έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την εκδήλωση του σεισμικού φαινομένου (26.1.2014) χωρίς
να έχουν γίνει εργασίες επισκευής στα σχολικά συγκροτήματα.
• τα σχολικά συγκροτήματα είναι κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας και ιδιαίτερης σημασίας και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες επισκευής / ενίσχυσης ώστε
να εκδοθούν οι σχετικές άδειες επισκευής / ενίσχυσης και
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης προκειμένου να είναι κατάλληλα προς χρήση, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για
τη σύνταξη μελετών επισκευής / ενίσχυσης καθώς και
τη διαδικασία έγκρισης - έκδοσης των σχετικών αδειών
επισκευής / ενίσχυσης χωρίς χορήγηση Στεγαστικής
Συνδρομής, των δημόσιων σχολικών συγκροτημάτων
με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα
οποία έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 26ης
Ιανουαρίου 2014 και βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Κεφαλονιάς.
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στον Τ.Α.Σ. Κεφαλληνίας για την έκδοση άδειας επισκευής/ενίσχυσης του σχολικού κτιρίου. Η αίτηση θα αφορά συγκεκριμένο σχολικό
συγκρότημα και θα υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλονιάς (με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα)
• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 από τον ορισμένο εκπρόσωπο στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:
αποδέχομαι το ορισμό μου ως εκπροσώπου για την
υποβολή του φακέλου και των απαιτούμενων στοιχείων μελετών για την έκδοση άδειας επισκευής / ενίσχυσης
του σχολικό συγκροτήματος..................... που βρίσκεται
............................
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• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ορισμένου εκπροσώπου.
• Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλονιάς με την οποία ορίζεται ο αρμόδιος εκπρόσωπος
για την παρακολούθηση της αποκατάστασης συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος.
Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αναφέρεται επίσης ότι:
α) έχουν λάβει γνώση της μελέτης επισκευής για το σχολικό συγκρότημα..................... που βρίσκεται ...........................,
και των προτεινόμενων εργασιών επισκευής / ενίσχυσης
για το κτίριο......................και την αποδέχονται.
β) αναλαμβάνουν την ευθύνη έναντι του ΤΑΣ Κεφαλληνίας για την πλήρη υλοποίηση των εγκεκριμένων μελετών.
γ) είναι υπεύθυνοι έναντι του ΤΑΣ Κεφαλληνίας για την
υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών - εγγράφων για την έκδοση των αδειών επισκευής καθώς και για
να ενημερώνουν τον ΤΑΣ Κεφαλληνίας για οποιαδήποτε
θέματα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου.
• Βεβαίωση της Υ.ΔΟΜ ότι το σχολικό συγκρότημα
βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως η οικισμού
• Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα κτηματολογικού χάρτη με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α ’87 θεωρημένο από
την ΥΔΟΜ ή την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
• Βεβαίωση από αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλονιάς ότι το σχολικό συγκρότημα ............δεν υπάγεται
στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα) και ότι δεν βρίσκεται εντός ορίων
παραδοσιακού οικισμού. Σε περίπτωση που το κτίριο
υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3028/2002 ή βρίσκεται
εντός παραδοσιακού οικισμού για την έκδοση της άδειας
επισκευής / ενίσχυσης θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές εγκρίσεις εργασιών.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Οι μελέτες επισκευής / ενίσχυσης θα περιλαμβάνουν
αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, εγκεκριμένη τεχνική περιγραφή και τεύχος προϋπολογισμού.
Ο προϋπολογισμός, η τεχνική περιγραφή, οι μελέτες και όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν τις μελέτες θα
έχουν συνταχθεί και εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα των
«Κτιριακών Υποδομών» Α.Ε. και θα υπάρχει αναλυτικός
κατάλογος περιεχομένων (σχεδίων και τευχών) που συνοδεύουν την μελέτη.
Όλες οι μελέτες θα περιλαμβάνουν σχέδια αποτύπωσης, σχέδια επεμβάσεων καθώς και τους απαιτούμενους
υπολογισμούς.
Οι στατικές μελέτες επισκευής / ενίσχυσης θα γίνουν
με βάση τα αναφερόμενα στον ΚΑΝ.ΕΠΕ όπως ισχύει
σήμερα (ΦΕΚ 2187/Β΄/2013).
Ως στάθμη επιτελεστικότητας ορίζεται Β κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Ως στόχος ανασχεδιασμού του φέροντος οργανισμού
ορίζεται Β1 κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.) ορίζεται από
το μελετητή είτε κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ είτε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση περί ελάχιστων υποχρεωτικών
απαιτήσεων (ΦΕΚ 455/Β΄/2014).

5229

Οι «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» θα βεβαιώνουν με έγγραφο τους ότι:
• Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις
και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που
ισχύουν.
• Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του
κτιρίου.
• Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.
• Ικανοποιούνται όλοι απαιτούμενοι έλεγχοι επάρκειας
σε όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου σύμφωνα με τον
ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Μετά την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών θα γίνεται έλεγχος
από την αρμόδια Υπηρεσία (Τ.Α.Σ. Κεφαλληνίας) προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία και ότι έχουν συνταχθεί, ελεγχθεί
και εγκριθεί τα στοιχεία του φακέλου από τις «Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε.» (οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τη
σύνταξη των μελετών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις)
και τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
Η άδεια επισκευής / ενίσχυσης θα εκδίδεται χωρίς χορήγηση στεγαστικής συνδρομής από τον Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Κεφαλληνίας και
θα κοινοποιείται στην Υ.ΔΟΜ Κεφαλονιάς και το ΙΚΑ (ο
προϋπολογισμός του έργου θα οριστικοποιείται με την
υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού).
O κύριος του έργου (Δήμος Κεφαλονιάς) θα ορίζει τον
επιβλέποντα μηχανικό.
Η χρονική διάρκεια της άδειας επισκευής καθορίζεται
σε τέσσερα έτη από την έκδοση της και είναι δυνατό να
παραταθεί μόνο με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και δικτύων.
Τα κτίρια θα είναι κατάλληλα για χρήση μετά την ολοκλήρωση και Οριστική Παραλαβή του κάθε έργου από
την αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου.
Ο Δήμος Κεφαλονιάς οφείλει να ενημερώσει τον ΤΑΣ
Κεφαλληνίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και
την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης του έργου καθώς
και μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Aριθμ. 220
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και
με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών,
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων
ημερών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους για την υλοποίηση
του Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
β. Του π.δ/τος 136/2016 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
γ. Του ν. 998/1979 (Α΄ 289) «περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Toυ ν. 3938/2011 (Α΄ 61) άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία».
στ. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου - Αποζημίωση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
2. Την Πράξη 4 της 6.2.2015 του Υπουργικού Συμβουλίου “Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας” (Α΄ 24).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93)
«Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Την με αριθμό 3329π.ε./3.1.2017 (ΦΕΚ 4/Β΄/5.1.2017)
ΑΔΑ:Ψ2ΡΝΟΡ1Θ-5ΦΖ απόφασή μας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού
των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες
των εργάσιμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και
τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του
έτους 2017».
5. Την με αριθμό 113/13.5.2016 απόφαση ένταξης
του Δ.Σ. του προγράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών 2017 στο πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση
Δασών 2017» και χρηματοδότησή του από πιστώσεις
του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους
2017 ΑΔΑ:Ψ1ΤΡ46Ψ844-ΝΞ3)».
6. Την με αριθμό 149807/6450/3.1.2017 (ΦΕΚ 124/Β΄)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για
την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης
Λαθροϋλοτομιών έτους 2017 και κατανομή αντίστοιχου
αριθμού ωρών».
7. Τη με αριθμό 151964/506/2.2.2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟΓ4653Π87ΙΠ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ..
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8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος μέχρι του συνολικού
ποσού των 74.509,88 € η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα
Δασών του Πράσινου Ταμείου.
9. Την ανάγκη προστασίας των δασικών εν γένει οικοσυστημάτων από λαθροϋλοτομίες με την συγκρότηση
συνεργείων ελέγχου από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία 193 υπαλλήλων των Δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017 και για συνολικό
χρονικό διάστημα μέχρι 13 εβδομάδες, με δαπάνη Ι)
μέχρι του ποσού των 18.067,02 € για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες των
εργάσιμων ημερών και τα Σάββατα, ΙΙ) μέχρι του ποσού
των 11.673,29 € για την παροχή υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, και ΙΙΙ) μέχρι
του ποσού των 10.369,93 € για την παροχή εργασίας
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
του προσωπικού που αναφέρεται στην με αριθμό 3329
π.ε./3.1.2017 (ΦΕΚ 4/Β΄/5.1.2017) απόφασή μας.
Β. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των
συνολικά 13 εβδομάδων τις ώρες α) της υπερωριακής
απασχόλησης σε 7.178 ώρες, από τις οποίες 2.396 ώρες
για απογευματινή υπερωριακή εργασία και 1.286 ώρες
για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας προς συμπλήρωση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε 3.496 ώρες. Οι ώρες
εκτός ωραρίου θα είναι για τις καθημερινές ενδεικτικά
μέχρι τέσσερις (4) ανά ημέρα και μέχρι είκοσι (20) ανά
υπάλληλο το μήνα. Για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες οι
ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι μέχρι δέκα (10) το
μήνα ανά υπάλληλο και οι οποίες δύνανται να πραγματοποιούνται από περισσότερους του ενός υπαλλήλους
(δύο υπάλληλοι από πέντε (5) ώρες έκαστος).
Γ. Το Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους
2017 προβλέπει δαπάνες υλοποίησης ειδικών εντολών μετακίνησης εκτός έδρας για την πραγματοποίηση εποχούμενων περιπόλων των δασικών υπηρεσιών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μέχρι ποσού
30.692,60 €, καθώς και δαπάνες για την προμήθεια καυσίμων μέχρι ποσού 3.707,04 €.
Δ. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα
στην με αριθμό 151964/506/2.2.2017 εγκύκλιο της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και τις εντολές της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Για την ενιαία εφαρμογή του προγράμματος,
από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών δύναται
να τελούν σε μη προγραμματισμένη επιφυλακή, ώστε να
τους παρέχεται η δυνατότητα αφενός μεν του αιφνιδίου
ελέγχου τήρησης και πιστής εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους και
αφετέρου της συμμετοχής τους σε κρίσιμα περιστατικά
δασικών παραβάσεων, όποτε αυτά κι αν εκδηλωθούν.
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Ε. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων επιτρέπεται η αυξομείωση των
ανωτέρω πιστώσεων εντός των ορίων που τίθενται ανά
περιφέρεια με την 151964/506/2.2.2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και εντός του
συνολικού ορίου των 74.509,88 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 15 Φεβρουαρίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ι

(3)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κ. ΚΑΙ Ε. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΕ που υπήχθη στον ν. 2601/1998 με την α.π. ΔΙΣΑ/2177/
Π10/1/227/ν. 2601/1998/20.6.2001 (ΦΕΚ 112/τ.
ΑΠΣ/10.7.2003) σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 5 του
ν. 2601/1998 όπως τροποποιήθηκε και το αρ. 18
παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 241 παρ. 5 του
ν. 4072/2012, το αρ. 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011,
το αρ. 5 του ν. 4242/2014 και το π.δ. 33/2011.
Με την ΔΙΑΠ/32673/Π10/1/227/Ε/ν. 2608/1998/
13.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΚΑΙ Ε.
ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΕ»

Είδος Επένδυσης

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ 2* 56 ΚΛΙΝΩΝ

Τόπος Εγκατάστασης

ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ

Συνολικό Επιχορηγούμενο 287.600,88 €
Κόστος Επένδυσης Βάσει
Απόφασης Υπαγωγής
Κόστος οριστικοποίησης

179.563,67 €

Επιχορήγηση

44.890,92 €

Υφιστάμενες ΕΜΕ που
καθορίστηκαν στην
εγκριτική απόφαση

1,5

Υφιστάμενες ΕΜΕ που
διατηρήθηκαν μετά την
επένδυση

0,36 (έτους 2013), 060
(έτους 2014), 1 (έτους
2015), 1 (έτους 2016)
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Νέες ΕΜΕ σύμφωνα με
εγκριτική απόφαση

0,5

Νέες ΕΜΕ που
δημιουργήθηκαν

0 (έτους 2013, 0 (έτους
2014), 0,68 (έτους 2015),
0,67 (έτους 2016)

Επιβολή προστίμου για
6.832,00 €
μη τήρηση απαιτούμενων
ΕΜΕ
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης 31.12.2013
και Έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας
Να καταβληθεί το υπόλοι- 16.488,92 €
πο της επιχορήγησης
[44.890,92 συνολική επιχορήγηση - 21.570,00 α
δόση - 6.832,00 πρόστιμο
λόγω ΕΜΕ]
Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 16
παρ. 2 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1.2.2011) «Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» και το π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α΄/14.4.2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» και την αριθμ.
24442/1.6.2011 εγκύκλιο του ΥΠΥΑΝ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 33633/5596
(4)
Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας,
πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Λακωνίας για το α΄ και β΄ εξάμηνο του έτους 2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159, 186, 282 και 283
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 Α΄/9.2.2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180 Α΄/9.9.1999), όπως ισχύουν
σήμερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
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ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις ....». (ΦΕΚ 176
Α΄/16.12.2015).
5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ
131 Α΄/28.6.2006).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου». (ΦΕΚ 224 Α΄/27.12.2010).
7. Την αριθμ. 80951/27377/31.10.2014 απόφασή μας
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου
(ΦΕΚ 3101/Β΄/18.11.2014).
8. Την ανάγκη απασχόλησης των τεσσάρων (4) υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Λακωνίας κατά τις απογευματινές ώρες
πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης κατά
το α΄ και β΄ εξάμηνο του 2017, λόγω υποστελέχωσης
της Διεύθυνσης.
9. Το ότι, με την παρούσα απόφαση, θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον
Ε.Φ. 4072 και στον ΚΑ Εξόδου 0511.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Π.Ε. Λακωνίας η οποία δεν θα υπερβαίνει
συνολικά για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 2017 το ποσό των
8.000,00 ευρώ.
10. Την αριθμ. 25505/4090/1.2.2017 βεβαίωση του
Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης περί της ύπαρξης
εγγεγραμμένης πίστωσης ικανής για την κάλυψη της
ανωτέρω προκαλούμενης δαπάνης στον ΕΦ 4072, ΚΑΕ
0511.0001 του προϋπολογισμού εξόδων της ΠΕ Λακωνίας οικονομικού έτους 2017.
11. Την με ΑΔΑ 7ΣΑΒ7Λ1-0ΤΘ απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Λακωνίας περί δέσμευσης πίστωσης ύψους 78.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
ΚΑΕ 02.04.072.0511.0001 του οικονομικού έτους 2017,
αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής με αμοιβή εργασίας (πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης) για τέσσερα (4) άτομα, για το
α΄ και β΄ εξάμηνο του έτους 2017 και ειδικότερα για:
όπως για την ανάγκη για Πραγματοποίηση επισκέψεων στους χώρους φορέων Κοινωνικής Φροντίδας για το
Εποπτικό έργο του Κοινωνικού Συμβούλου,
1. Διενέργεια Κοινωνικών ερευνών σε άτομα και ομάδες πληθυσμού που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Πραγματοποίηση του συντονισμού του Προγράμματος Επισιτιστικής και Υλικής Βοήθειας του ΤΕΒΑ.
3. Διενέργεια κοινωνικών ερευνών σε ανηλίκους και
υπερηλίκους ύστερα από εισαγγελικές παραγγελίες ή
καταγγελίες που έχει δεχθεί η Υπηρεσία μας.
4. Την πραγματοποίηση επιδημιολογικής επιτήρησης
και παρέμβασης για την αντιμετώπιση μεταδιδόμενων
νοσημάτων,
5. Την πραγματοποίηση ελέγχων στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας.
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6. Τον έλεγχο γυμναστηρίων και συλλόγων (που λειτουργούν κυρίως απογευματινές ώρες).
7. Τον έλεγχο τροφίμων και συνθηκών υγιεινής σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
8. Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης
του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
9. Την ανάγκη για εκκαθάριση και τακτοποίηση του
αρχείου και των μητρώων της Υπηρεσίας καθώς και την
αντιμετώπιση έκτακτων επειγουσών αναγκών που μπορεί να παρουσιαστούν.
Β. Ορίζουμε ανώτατο όριο συνολικής υπερωριακής
απογευματινής εργασίας τις 20 ώρες ανά μήνα και τις
120 ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο, και συγκεκριμένα:
• 400 ώρες συνολικά για το Α΄ εξάμηνο του 2017
• 480 ώρες συνολικά για το Β΄ εξάμηνο του 2017
Γ. Εξουσιοδοτούμε την Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας για την υπογραφή
κάθε σχετικής απόφασης ως προς τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στην οποία θα
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι,
το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και η κατανομή των ωρών απασχόλησης εκάστου
ανά μήνα, σύμφωνα με τα κατά τα ανωτέρω ανώτατα
όρια. Η ως άνω απόφαση θα κοινοποιείται στο Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Λακωνίας και στο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας της
Π.Ε. Λακωνίας.
Δ. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής
αποζημίωσης μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Ε. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσίευσής
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 102
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους
2017 των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ» «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
3. Τη με αριθμ. 2/4548/0022/15.3.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 308/τ.Β΄/15.3.2006) Περί «Καθορισμού
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ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και
Κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως και των
Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών».
4. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, του
άρθρου 49 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2503/1997.
8. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ.2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων κεφ. Β1 του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄).
9. Τον οργανισμό της εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου ΦΕΚ 708/24.4.2015.
10. Την τοποθέτηση υπαλλήλων στις υπηρεσίες του
νομικού προσώπου.
11. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» πραγματοποιούνται
κατά τις απογευματινές ώρες. Την υπ’ αριθμ. 136/2015
απόφαση Προέδρου για τον ορισμού πρακτικογράφου
και υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
«Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.
12. Το γεγονός ότι οι συνεδρίες για τη ψυχολογική
στήριξη νηπίων και συμβουλευτική γονέων πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες, εκτός ωραρίου
λειτουργίας των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση στην Ελένη Χρυσούλα του Σπυρίδωνος, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ ΠΕ Διοικητικού του Νομικού μας Προσώπου, για το χρονικό
διάστημα όλου του έτους 2017, σε εκατόν είκοσι (120)
απογευματινές ώρες ανά εξάμηνο, διότι εκτός από τα
καθήκοντα της θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου του
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τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΝΠΔΔ «Τετράπολις», αναλαμβάνει την υποστήριξη του
Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται των θεμάτων του
νομικού προσώπου, τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά
του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΛΑΔΟΣ /
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ
ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του Σπυρίδωνος

120 ώρες ανά
εξάμηνο, 240
ώρες ετησίως

Η δαπάνη προκαλείται σε βάρος του ΚΑ 10-6022 του
προϋπολογισμού του νομικού προσώπου οικ. έτους
2017, ποσού 1.100,00€.
2. Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση στην Ειρήνη Τσούτσουρα του Σπυρίδωνος υπάλληλο Ι.Δ.Ο.Χ. ΠΕ
Ψυχολόγο του Νομικού μας Προσώπου, για το χρονικό
διάστημα όλου του έτους 2017, σε εκατόν είκοσι (120)
απογευματινές ώρες ανά εξάμηνο.
ΚΛΑΔΟΣ /
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ 120 ώρες ανά
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ του Σπυρίδωνος
εξάμηνο, 240
ώρες ετησίως
Η δαπάνη προκαλείται σε βάρος του ΚΑ 10-6042 του
προϋπολογισμού του νομικού προσώπου οικ. έτους
2017, ποσού 1.100,00€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαραθώνας, 21 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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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