E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.01.25 09:06:17
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

67713

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της λυθείσας - τεθείσας σε εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αν. Ε.Θ.Α.Ε.) στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας» - Σύσταση μίας
(1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού.

2

Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 11425/
08.03.1993 απόφασης του ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 164/
Β΄/17.03.1993) περί συστατικής πράξης Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την
Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του
Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αριθμ. πρωτ.
16047/17.09.2007, 44163/9293/28.06.2011 και
103711/213332/06.12.2011 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕ και Ι.

3

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του Δήμου για το έτος 2018.

4

Ορισμός Πρακτικογράφου και καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης στο Δήμο Μονεμβασιάς.

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους στο Δήμο Ορεστιάδας.

6

Ανακατανομή αποζημίωσης για εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του
Μόνιμου και Ι.Δ. Προσωπικού του Π.Γ.Ν. Έβρου Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για το
έτος 2017.

Αρ. Φύλλου 4844

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ: 79096 + 76616
(1)
Μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της λυθείσας τεθείσας σε εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Αν. Ε.Θ.Α.Ε.)
στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου "Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας" - Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας
ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 245, 246, 247 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α'/8-6-2006), όπως ισχύουν,
β) των άρθρων 5, 6, 7 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/286-2006),
γ) του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α'/286-2007),
δ) των άρθρων 104, 214, 226, 238, 280 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010),
ε) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α'/11-5-2015), όπως ισχύουν,
στ) του άρθρου 15 παράγραφος 2 του ν. 4483/2017
(ΦΕΚ 107/Α'/31-7-2017).
2. Το αριθ. οικ. 39456/17-11-2017 έγγραφο (αριθμός
εγκυκλίου 33/2017) του Υπουργείου Εσωτερικών - Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΔΑ:
72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ) «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4483/2017 "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)
- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία,
τα οικονομικά και το προσωπικό των OTA - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο πολιτών και
άλλες διατάξεις" (σελίδες 6 -7)».
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3. Την αριθ. 25732/15-12-1983 κοινή απόφαση Νομαρχών Θεσσαλονίκης - Σερρών -Έβρου -Φλώρινας Εύβοιας - Αιτωλοακαρνανίας - Ηλείας - Κυκλάδων και
Φθιώτιδας «Σύσταση Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων
Ιαματικών Πηγών Ελλάδας» (ΦΕΚ 755/Β'/28-12-1983).
4. Την αριθ. 28150/28-7-2004 «Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου Δήμων
και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας» (ΦΕΚ 1249/
Β'/16-8-2004).
5. Την αριθ. 3223/10-10-1992 συμβολαιογραφική
συστατική πράξη (καταστατικό) της ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε." (ΦΕΚ
5076/ΤΑΕ-ΕΠΕ/10-11-1992), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής (ΦΕΚ 2684/τ.ΑΕ-ΕΠΕ/3-6-1997, 9599/τ.ΑΕΕΠΕ/16-12-1998, 5076/τ. ΑΕ-ΕΠΕ/28-6-2001, 10018/
τ.ΑΕ-ΕΠΕ/25-9-2003, 11491/τ.ΑΕ-ΕΠΕ/24-9-2009).
6. Την αριθ. 5/23-6-2017 ομόφωνη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας περί παραχώρησης αρμοδιοτήτων από το
Διοικητικό Συμβούλιο στην Εκτελεστική Επιτροπή του
εν λόγω Συνδέσμου (σχετικό το αριθ. 44872/20-7-2017
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί νομιμότητας της αριθ. 5/23-6-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων
Ιαματικών Πηγών Ελλάδας).
7. Την αριθ. 23/15-9-2017 ομόφωνη απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας περί της θετικής ψήφου του Συνδέσμου,
μέλους της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ"), στην επικείμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εν λόγω εταιρείας (16-9-2017), σχετικά με
τη λύση - εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
καθώς και τη μεταφορά του Γεωργίου - Κωνσταντίνου
Καράτσαλη του Πολυβίου, μοναδικού υπαλλήλου αυτής
(της εταιρείας), στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4483/2017
(ΦΕΚ 107/Α'/31-7-2017).
8. Το από 16-9-2017 πρακτικό της ετήσιας τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
στην οποία αποφασίστηκε ομόφωνα (μεταξύ άλλων)
η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση.
9. Την αριθ. 13629(σχετ.1040508/2017)/11-10-2017
Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης περί καταχώρισης την 11-102017 (με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1213778) στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του (με ημερομηνία
16-9-2017) Πρακτικού της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με το οποίο αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η έναρξη της εκκαθάρισης
αυτής.
10. Την αριθ. 51/11-11-2017 ομόφωνη απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας περί της μεταφοράς στο εν λόγω Σύν-
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δεσμο του Γεωργίου -Κωνσταντίνου Καράτσαλη του Πολυβίου, υπαλλήλου της λυθείσας Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού
- Οικονομικού, καθώς και περί της σύστασης σχετικής
προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου (ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού)
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου
Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΦΕΚ
1249/Β'/16-8-2004), στην οποία θα καταταχθεί ακολούθως ο εν λόγω μεταφερόμενος υπάλληλος.
11.Την αριθ. 5664/30-11-2017 βεβαίωση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας περί πρόβλεψης δαπάνης για τα έτη 2017 και 2018, αναφορικά με
τη μεταφορά του Γεωργίου -Κωνσταντίνου Καράτσαλη
του Πολυβίου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού
-Οικονομικού, στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταφορά στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας του Γεωργίου -Κωνσταντίνου
Καράτσαλη του Πολυβίου, υπαλλήλου της λυθείσας
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
ειδικότητας Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού, καθώς και
τη σύσταση (στον εν λόγω Σύνδεσμο) μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, ειδικότητας Π Ε Διοικητικού - Οικονομικού, στην
οποία θα καταταχθεί ακολούθως (με σχετική απόφαση
Προέδρου του Συνδέσμου, αρμοδίου προς διορισμό οργάνου), ο εν λόγω μεταφερόμενος υπάλληλος, κατόπιν
της αριθ. αριθ. 51/11-11-2017 ομόφωνης απόφασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (σε εφαρμογή του άρθρου 15 ν.
4483/2017 - ΦΕΚ 107/Α'/31-7-2017).
Για τη σύσταση της εν λόγω θέσεως και τη μεταφορά
του υπαλλήλου (με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου) Γεωργίου - Κωνσταντίνου Καράτσαλη
του Πολυβίου, έχει προβλεφθεί ποσό στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας
(για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2017), το οποίο
ανέρχεται στα 2.637,00 ευρώ, όσον αφορά τις τακτικές
αποδοχές (Κ.Α. 10.6021), καθώς και ποσό το οποίο ανέρχεται στα 1082,76 ευρώ, όσον αφορά τις εργοδοτικές
εισφορές (Κ.Α. 10.6052).
Ανάλογη πρόβλεψη θα γίνει στους προϋπολογισμούς
των επομένων οικονομικών ετών.
Η εν λόγω θέση καταργείται όταν κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ.: 299271
(2)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 11425/
08.03.1993 απόφασης του ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 164/
Β΄/17.03.1993) περί συστατικής πράξης Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του
Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αριθμ. πρωτ.
16047/17.09.2007, 44163/9293/28.06.2011 και
103711/213332/06.12.2011 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕ και Ι.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) των άρθρων 245-250 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α΄/8-6-2006) και του άρθρου 104 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07.06.2010),
Β) του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Γ) του άρθρου 11 παρ. 22,23,24 του ν.2503/1997,
Δ) του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
Ε) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
Α' 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και του
άρθρου 28Α του ιδίου νόμου, το οποίο προστέθηκε με
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α' 21) «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
ΣΤ) Την υπουργική απόφαση 15870/15.05.2017 «Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη
ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ/26.05.2017).
2. Την αριθμ.πρωτ. 11425/08-03-1993 απόφαση του
ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 164/Β΄/17.03.1993) περί σύστασης Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ»
3. Την αριθμ.πρωτ. 16047/17-09-2007 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1947/Β΄/03.10.2007)
με την οποία συμπληρώθηκε η παραπάνω συστατική
πράξη του Συνδέσμου.
4. Την αριθμ.44163/9293/28-06-2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκ/μένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1712/Β 702.08.2011 και αφορά συμπλήρωση-τροποποίηση της συστατικής πράξης Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη
του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ».
5. Την αριθμ. 103711/21332/06.12.2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκ/μένης Διοίκησης Πελ/
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε
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στο ΦΕΚ3182/Β΄/30.12.2011 και αφορά συμπλήρωσητροποποίηση της συστατικής πράξης Συνδέσμου Δήμων
και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ».
6. Την υπ' αριθμ. 321/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δελφών περί συμμετοχής του
στο Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ».
7. Την υπ' αριθμ. 34/2017 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» περί αποδοχής
του Δήμου Δελφών στο Σύνδεσμο, η οποία ελέχθηκε και
βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 252171/16.10.2017
απόφαση του Συντονιστή ΑΔΠΔΕ και Ι, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245
παρ. 4 του ν.3463/2006, την αριθμ. 34/2017 απόφαση του
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία
και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου «Ο
ΑΡΙΩΝ», με την οποία γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή του
Δήμου Δελφών ως νέου μέλους του Συνδέσμου Δήμων
και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ», και ως εκ τούτου συμπληρώνεται η αριθμ. 103711/21332/06.12.2011
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ/μένης Διοίκησης
Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ3182/Β΄/30.12.2011 ως εξής: Μετά τον αριθμό 13
του άρθρου 1 προστίθεται: 14. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. 11425/08-031993 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 164/Β΄/17-03-1993)
περί σύστασης Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για
την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ», όπως έχει τροποποιηθεί
και συμπληρωθεί με τις αριθμ. πρωτ. 16047/17.09.2007
(ΦΕΚ1947/Β΄/03.10.2007), 44163/9293/28.06.2011 (ΦΕΚ
1712/Β΄/02.08.2011) και 103711/213332/06.12.2011
(ΦΕΚ3182/Β΄/30.12.2011) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕ και Ι.
Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο
οικείο ΦΕΚ δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Δεκεμβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

Αριθ. απόφ.: 49
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του Δήμου για το έτος 2018.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010, (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36, των παρ.2 και 3 του
άρθρου 48, του άρθρου 49, των άρθρων 171 και 176 του
ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α').4. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015».
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον
Δήμο και το γεγονός ότι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν υπάλληλοι του Δήμου μας να απασχολούνται πέρα
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους και να τηρούν:
α) Τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Την υπηρεσία του Ληξιαρχείου του Δήμου.
γ) Την γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη των σχολικών επιτροπών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας εκπαίδευσης.
6. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, οικονομικού έτους 2018 για
την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης
των υπαλλήλων και το ποσό των 3190 ευρώ που είναι
το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης και θα καλυφθεί
από τους Κ.Α.: 10/6012.3 ποσό 1250,00 ευρώ, 10/6051
ποσό 250,00 ευρώ, 10/6012.02 ποσό 1350,00 ευρώ και
10/6052 ποσό 340,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το έτος 2018 υπερωριακή απασχόληση
και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για έναν
(1) μόνιμο τακτικό υπάλληλο και τρεις (3) υπαλλήλους
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αμείβεται από τους Κ.Α. 10/6012.3,
10/6051, 10/6012.02 και 10/6052.
1. Για έναν (1) μόνιμο διοικητικό υπάλληλο του Δήμου
Κ. Νευροκοπίου, ο οποί τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δήμου και έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
2. Για έναν (1) διοικητικό υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πέραν
από τα καθήκοντα της θέσης του εκτελεί και χρέη Ληξιάρχου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, και έως είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως.
3. Για μία (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, του κλάδου διοικητικού-λογιστικού, η οποία πέραν από τα καθήκοντα της θέσης της,
έκτελεί και την γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη
της σχολικής επιτροπής Πρωτ/θμιας εκπαίδευσης και
έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
4. Για έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, τ κλάδου διοικητικού-λογιστικού, ο οποίος πέραν από τα καθήκοντα της θέσης του,
έκτελεί και την γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη
της σχολικής επιτροπής Δευτ/θμιας εκπαίδευσης και έως
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Οι ως άνω ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας
δεν θα υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά υπάλληλο κατά το
πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες 120 ώρες κατά το
δεύτερο εξάμηνο.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
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Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη ύψους
3190,00 ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑ 10/6012.3,
10/6051, 10/6012.02 και 10/6052 του προϋπολογισμού
του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Κ. Νευροκόπι, 14 Δεκεμβρίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφασης 331/2017
(4)
Ορισμός πρακτικογράφου και καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης στο Δήμο Μονεμβασιάς.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Την παρ. 1 του άρθρου 58 - Αρμοδιότητες Δημάρχουτου ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το άρθρο 49 - Αποζημίωση υπαλλήλων που εκτελούν πρόσθετη εργασία- του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
28-7-2007, τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Το άρθ. 97 « Πρακτικά Συνεδρίασης» του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114/08.06.2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 τ.Α΄/16-12-2015).
Την ανάγκη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζει:
1. Αναθέτει για το 2018 την τήρηση των πρακτικών
για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μονεμβασίας στην
υπάλληλο του Δήμου Μονεμβασίας Παπαδάκη Ευγενία του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α'.
Αναπληρώτρια αυτής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου
Μονεμβασίας Κολλιάκου Παναγιώτα του Δημητρίου,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’ .
2. Καθιερώνει υπερωριακή απογευματινή απασχόληση
για την πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μονεμβασίας, έως 20 ώρες μηνιαίως, οι οποίες
δεν θα υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά εξάμηνο. Από την
απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 1.500€ που
θα βαρύνει τους Κ.Α 10-6012.001, 10-6051.001 και 106051.002, 10-6051.006 του προϋπολογισμού του Δήμου
Μονεμβασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μολάοι, 11 Δεκεμβρίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ
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Αριθ.: 33269
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους στο Δήμο Ορεστιάδας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ.1γ, δ και 59
ν.3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 48 ν.3584/2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν.4354/2015.
4) Την αριθμ. πρωτ: 2/314029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙΚ.
5) Την αριθμ.208/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας καθιέρωσης σε εικοσιτετράωρη βάση
λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες της
υπηρεσίας καθαριότητας η οποία εκγρίθηκε με την αριθ.
πρωτ. 13492/13.7.2015 απόφαση του ΓΓΑΔΜΘ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1610/Β/31.7.2015.
6) Την αριθμ. πρωτ: 58051/30.11.2011 (ΑΔΑ: 456ΖΩΞΒΡΣΧ) απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης υπαλλήλων
όπως ισχύει.
7) Την ύπαρξη στον προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης 60.000,00€ στον ΚΑ: 02.20.6012.
8) Το γεγονός ότι, στον Δήμο Ορεστιάδας προκύπτουν
πάγιες ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για όλο
το χρόνο, βάσει καθορισμένου προγραμματισμού δρομολογίων των απορριμματοφόρων σε συγκεκριμένους
τομείς και καθαρισμού οδών, και πλατειών, λαμβάνοντας
υπόψη ότι ο προγραμματισμός αυτός, καθορίζεται βάσει
των παγίων αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, πέραν του κλασικού πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) όλου του χρόνου.
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

9) Το γεγονός ότι, προέκυψε ανάγκη για παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας σε μεγαλύτερο εύρος περιοχής,
λόγω της αύξησης της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου
από την ενοποίηση των τεσσάρων Δήμων (Ορεστιάδας,
Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου), σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», καθώς και την επέκταση της
δομημένης περιοχής της πόλης της Νέας Ορεστιάδας,
με τη δημιουργία νέας οικιστικής περιοχής (Ν. Ελβετία).
10) Το γεγονός ότι, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας κατά τις απογευματινές ώρες, μετά το
πέρας της κεντρικής Λαϊκής Αγοράς της πόλης (ημέρα
Τρίτη), τη Λαϊκή Αγορά της πόλης (ημέρα Σάββατο), καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για την
αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης,
λόγω της λειτουργίας μεγάλου αριθμού καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
11) Το γεγονός ότι, οι οποιεσδήποτε έκτακτες ανάγκες
(χιονοπτώσεις, παγετός, πτώσεις δένδρων λόγω θυελλωδών ανέμων, έντονες βροχοπτώσεις κλπ) δεν είναι
δυνατόν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό, δεδομένης της αποδυνάμωσης της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδοτήσεων, μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών καθώς
και αδειών άνευ αποδοχών και της αδυναμίας αναπλήρωσης του προσωπικού, το υπάρχον προσωπικό καλείται να
εργάζεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, και πέραν της υποχρεωτικής εργασίας (απογευματινή υπερωριακή εργασία
ή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων), αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας με αποζημίωση για μόνιμους
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του
Δήμου Ορεστιάδας για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018, ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για υπερωριακή απογευματινή
εργασία
μέχρι 22η
ώρα

Για υπερωριακή εργασία από
22η ώρα
μέχρι την
6η πρωϊνή
πέρα από
την υποχρεωτική
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Για εργασία Κυριακών
και εξαιρέσιμων πέραν
της υποχρεωτικής

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για εργασία προς
συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής

από 6η
πρωϊνή 22η ώρα

από 22η
ώρα - 6η
πρωϊνή

Νυχτερινή
εργάσιμων
ημερών

Νυχτερική και
ημερήσια
Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών

ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ

13

0

13

0

13

13

ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

16

0

16

0

16

16

1

1

1

1

0

0

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ και
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)

Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο, ορίζονται ως εξής:
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α. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΩΡΩΝ
έως 120 ώρες/Εξάμηνο.
β. ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ έως 180 ώρες/
Εξάμηνο.
γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
με ανώτατα όρια ως εξής:
Για 12 υπαλλήλους, ΔΕ Οδηγών, μέχρι 6.912 ώρες/
εξάμηνο.
Για 1 υπάλληλο, ΔΕ Οδηγών, μέχρι 288 ώρες/εξάμηνο.
Για 12 υπαλλήλους, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, μέχρι
6.912 ώρες/εξάμηνο.
Για 4 υπαλλήλους, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, μέχρι
1.152 ώρες/εξάμηνο.
δ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
και ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ με ανώτατα όρια ως εξής:
Για 13 υπαλλήλους ΔΕ Οδηγών, μέχρι 1.560 ώρες/εξάμηνο.
Για 16 υπαλλήλους ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, μέχρι
1.920 ώρες/εξάμηνο.
Η εργασία κατά τις ώρες των Κυριακών και εξαιρέσιμων (ημερήσιες ή νυχτερινές), μπορούν να πραγματοποιούνται εναλλακτικά και ως προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηναία από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης και τον αντίστοιχο
Προϊστάμενο Τμήματος.
Ο παραπάνω αναφερόμενος αριθμός υπαλλήλων και
ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα
όρια και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μόνον
εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και οι
αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει στην υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ορεστιάδα, 15 Δεκεμβρίου 2017
Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 10591
(6)
Ανακατανομή αποζημίωσης για εργασία καθ'
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Μόνιμου
και Ι.Δ. Προσωπικού του Π.Γ.Ν. Έβρου - Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για το έτος 2017.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νομοθετικό Διάταγμα 496/Φ.Ε.Κ. 204/1974/τ.Α΄
«Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και γενικές διατάξεις».
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2. Τον ν. 2362/ΦΕΚ 247/1995/τ.Α’ «Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
3. Το ν. 3106/ΦΕΚ 30/10-10-2003/τ.Α’, «Αναδιοργάνωση
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες
διατάξεις».
4. Το ν. 3172/ΦΕΚ 197/06-08-2003/τ.Α’ «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις».
5. Το ν. 3329/ΦΕΚ 81/04-04-2005/τ.Α΄ «Περιφερειακή
συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
6. Το ν. 3527/ΦΕΚ 25/09-02-2007/τ.Α’ «Κυρώσεις συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
7. Το ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και άλλες διατάξεις».
8. Το ν. 4270/2014/ΦΕΚ 143/28-06-2014/τ.Α΄ «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις.
9. Την υπ’ αριθ. Α2α/Γ.Π.οικ.84259/2016 ΦΕΚ 4265/
30-12-2016/τ.Β΄ απόφαση του Υπουργού Υγείας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί έγκρισης εφημεριών
Ιατρικού Προσωπικού έτους 2017, των Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια,
10. Την υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.92202/23-12-2016
ΦΕΚ 4265/30-12-2016/τ.Β΄ απόφαση του Υπουργού
Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
έτους 2017, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
11. Την υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ. 95896/23-12-2016/
ΦΕΚ 4265/30-12-2016/τ.Β΄ απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί ενεργών
Εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών,
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών
και Κτηνιάτρων έτους 2017 των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
12. Διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 που
καθορίζει τα σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση
των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 176 του ν. 4261/2014.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες: «Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και
των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο
διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο» και
«Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους».
14. Την με Α.Π.: 43067/31-12-2016 με ΑΔΑ 7Μ0ΑΟΡ1ΟΒ8Λ απόφαση του Διοικητή της 4ης-Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Κατανομή
ανά Νοσοκομείο των ποσών που έχουν εγκριθεί για την
4η Δ.Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης Εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού – Προσθέτων Αμοιβών Λοιπού

Τεύχος Β’ 4844/29.12.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

67719

Προσωπικού από 01-01-2017 έως 31-12-2017». Στην απόφαση αυτή είναι εγκριμένα για την Νοσηλευτική Μονάδα
του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου τα εξής ποσά: α΄:10.400 € για τις εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού
και β΄: 255.000 € για τις πρόσθετες αμοιβές των υποχρεωτικών ωραρίων του λοιπού, πλην ιατρικού, προσωπικού.
15. Τη με αριθμό 2/16-02-2017 απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Έβρου με την οποία ενέκρινε
την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του
Μόνιμου και Ι.Δ. Προσωπικού του Π.Γ.Ν.Έβρου- Νοσηλευτική Μονάδα Διδυμοτείχου, για το έτος 2017.
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 32813/01-09-2017 απόφαση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ με ΑΔΑ ΩΨ18ΟΡ1Ο-ΙΓ5 με την οποία
ανακατανέμει το σύνολο ωρών και ποσών Προσθέτων Αμοιβών Λοιπού Προσωπικού από 01-01-2017 έως 31-12-2017
και εγκρίνει τα εξής ποσά: α΄:10.400 € για τις εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού και β΄: 304.000 € για τις πρόσθετες αμοιβές των υποχρεωτικών ωραρίων του λοιπού, πλην ιατρικού, προσωπικού.
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 46892/26-11-2017 απόφαση του διοικητή της 4ης ΥΠΕ ΑΔΑ7Η5ΝΟΠΟ-ΜΝΨ με την οποία
συμπληρώνει και τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 32813/01-09-2017 απόφαση και ανακατανέμει το σύνολο ωρών και
ποσών Προσθέτων Αμοιβών Λοιπού Προσωπικού από 01-01-2017 έως 31-12-2017 και εγκρίνει τα εξής ποσά:
α΄: 21.822 € για τις εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού και β΄: 350.000 € για τις πρόσθετες αμοιβές των
υποχρεωτικών ωραρίων του λοιπού, πλην ιατρικού, προσωπικού.
18. Το 14ο Θέμα της 31ης/13-12-2017 συνεδρίασης Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Έβρου με θέμα: «Ανακατανομή αποζημίωσης
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Μόνιμου και Ι.Δ.
Προσωπικού του Π.Γ.Ν.Έβρου- Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν.Διδυμοτείχου, για το έτος 2017
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αποφασίζεται:
Η συμπληρωματική και νέα ανακατανομή και η έγκριση καταβολής: α) των ενεργών εφημεριών του επιστημονικού προσωπικού (φαρμακοποιών κλπ.), β) των ωρών νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου των υπαλλήλων, γ) των εξαιρέσιμων ημερών και αργιών προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
των υπαλλήλων δ) της υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων και θα αφορούν όλους τους μήνες του έτους 2017, ως
κατωτέρω:
α) Για εφημερίες επιστημονικού προσωπικού 21.822 ευρώ
β) Για πρόσθετες αμοιβές λοιπού προσωπικού, πλην ιατρικού 350.000 ευρώ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Πίνακας προϋπολογισμού των πρόσθετων αμοιβών προσωπικού του α΄ και β΄ εξαμήνου του έτους 2017 που περιλαμβάνει τον αριθμό των υπαλλήλων, το σύνολο των ωρών καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη συνολικού ύψους
371.822 ευρώ στους κωδικούς αριθμούς εξόδων (ΚΑΕ) 0261 και 0263
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
ΚΑΕ

Πρόσθετη Αμοιβή

Αριθμός

261

Εφημερίες Φαρμακοποιού

261

Υπερωριακή Εργασία

35

4.000

35.000 €

263

Εργασία Νυχτερινή
και Εξαιρέσιμων ημερών

231

49.000

140.000 €

>>

Σύνολο:

267

53.960

185.911 €

1

Ώρες
960

Δαπάνη
10.911€

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
ΚΑΕ

Πρόσθετη Αμοιβή

Αριθμός

Ώρες

261

Εφημερίες Φαρμακοποιού

1

960

10.911€

261

Υπερωριακή Εργασία

35

4.000

35.000 €

263

Εργασία Νυχτερινή
και Εξαιρέσιμων ημερών

231

49.000

140.000 €

>>

Σύνολο:

267

53.960

185.911 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 15 Δεκεμβρίου 2017
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Δαπάνη
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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

*02048442912170008*

