
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Μουσικών Γυμνάσιων.

2 Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολο-
γήτων και Αδασμολόγητων Ειδών στον Λιμένα 
Κέρκυρας.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης 
(νυχτερινών εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) 
με αμοιβή, για 37 υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μητροπολιτικής Ενό-
τητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. για το έτος 2017.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλη-
σης (απογευματινής) με αμοιβή, για 52 υπαλλή-
λους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
της Π.Κ.Μ. για το έτος 2017.

5 Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας προσω-
πικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λέσβου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2017.

6 Έγκριση υπερωριακής εργασίας δεκατριών (13) 
υπαλλήλων του Δήμου Ύδρας για το β΄ εξάμηνο 
του 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 89686/Δ2 (1)
  Ίδρυση Μουσικών Γυμνάσιων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν. 1824/1988 (296 Α΄) 

με το οποίο κυρώθηκε η υπουργική απόφαση Γ2/3345/
2-9-1988 (649 Β΄) «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών 
Σχολείων».

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1566/ 
1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(167 Α΄) σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 11 

του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδα-
στών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (147 Α΄), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 και της παρ. 3
του άρθρου 60 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Συγχώνευση των 
εταιριών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» του ν. 4199/2013 (216 Α΄) «Δημόσιες 
υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική 
Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» σε 
συνδυασμό με την Αρ. Δ16γ/05/483/Γ/11-11-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Διαπιστωτική πράξη συγχώνευ-
σης των εταιρειών ««ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με 
την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»» (2856 Β΄).

6. Τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/ 
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λο-
γιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α΄) όπως αντικατα-
στάθηκε με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (129 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδι-
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (213 Α΄) όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο-
τήτων των Υπουργείων» (221 Α΄).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (145 Α΄).

10. Το π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Tην αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το πρακτικό αριθ. 09/08-02-2017/Θ3 της Καλλι-
τεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

13. Την αριθ. 12761/08-12-2016 πρόταση της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.

14. Την αριθ. Φ.2.1/7169/08-12-2016 πρόταση της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

15. Την αριθ. 2123/03-03-2016 πρόταση της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας.

16. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ατ-
τικής, Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, όπως 
καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

17. Τις αριθ. 290/2016 και 314/2016 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας.

18. Την αριθ. 423/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Καστοριάς.

19. Τις αριθ. 66/2016 και 489/2016 αποφάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων.

20. α) Το αριθ. 41279/B1/10-03-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠΔΣ και ΠΔΕ 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Τις αριθ. 25339/25-11-2016 και 7767/24-04-2017 
βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του 
Δήμου Ελευσίνας.

γ) Την αριθ. 381/08-12-2016 βεβαίωση ανάληψης δα-
πάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας.

δ) Τις αριθ. 5026/02-03-2017 και 9999/25-04-2017 βε-
βαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου 
Καστοριάς.

ε) Την αριθ. 103/02-03-2017 βεβαίωση ανάληψης δα-
πάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς.

στ) Την αριθ. 5212/04-03-2016 βεβαίωση δέσμευσης 
οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Λεβαδέων.

ζ) Την αριθ. 70/21-12-2016 βεβαίωση ανάληψης δα-
πάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.

η) Τα αριθ. 7141/29-03-2016 και 9198/24-04-2017 έγ-
γραφα της Δημάρχου Λεβαδέων.

θ) Το αριθ. 3268/31-03-2016 έγγραφο του Διευθυντή 
Δ.Ε. Βοιωτίας.

ι) Το αριθ. 4015/04-04-2016 έγγραφο του Διευθυντή 
Δ.Ε. Δυτικής Αττικής.

ια) Το αριθ. Φ.2.1/7169/08-12-2016 έγγραφο της Διευ-
θύντριας Δ.Ε. Καστοριάς.

ιβ) Την αριθ. 216700/ΓΔ2/19-12-2016 απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 6ΨΕΟ4653ΠΣ-ΔΝΡ).

ιγ) Το αριθ. Δ6/3358/16-03-2017 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού.

21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλού-
νται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού
Η εκ 3.000 ευρώ δαπάνη οικονομικού έτους 2017 βα-

ρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0227 «Επίδομα θέσης ευ-
θύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», του 
ειδικού φορέα 19-220 του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις οι οποίες 
έχουν δεσμευθεί με την αριθ. 216700/ΓΔ2/19-12-2016 
απόφαση.

Για την κάλυψη των εκ 9.000 ευρώ ετήσια δαπάνη για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα γίνεται σχε-
τική πρόβλεψη στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ.
i) Η εκ 29.850 ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δα-

πάνες) έτους 2017 θα καλυφθεί από την επιχορήγηση 
που θα λαμβάνουν οι Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 
τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων για την κάλυψη των λει-
τουργικών αναγκών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2017.

Η εκ 59.200 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουρ-
γικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη 
ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων.

ii) Δαπάνη ύψους 14.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 
2017 για την αγορά μουσικών οργάνων.

γ) Επί του προϋπολογισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε.

Δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματι-
κά γεγονότα, για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού 
των νεοϊδρυθεισών σχολικών μονάδων. Οι εν λόγω ανά-
γκες θα καλυφθούν από τα αποθέματα εξοπλιστικών 
ειδών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και από τυχόν νέες 
προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προ-
γραμματισμού της εταιρίας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

δ) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών
Ετήσια δαπάνη για τη μεταφορά των μαθητών, το ύψος 

της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί διότι εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα, αποφασίζουμε:

Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2017-2018
1) Το Μουσικό Γυμνάσιο Ελευσίνας, με έδρα την Ελευ-

σίνα, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Αττικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

2) Το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, με έδρα την Κα-
στοριά, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Καστοριάς, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακε-
δονίας.

3) Το Μουσικό Γυμνάσιο Λιβαδειάς, με έδρα τον Άγιο 
Γεώργιο, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βοιωτίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 29 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20559Τεύχος Β’ 2057/15.06.2017

Αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1081877ΕΞ2017 (2)
 Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολο-

γήτων και Αδασμολόγητων Ειδών στον Λιμένα 

Κέρκυρας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών δι-
ατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α/1978).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί 
συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την 
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογή-
των και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξω-
τερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α/1979).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του 
ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και 
Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α/1997).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 94/Α/2016).

5. Τη διάταξη του άρθρου 2, II, παρ. 5, περίπτωση (κα) 
της αριθ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 απόφασης 
Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογρα-
φής με «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊ-
σταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμέ-
νους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 
Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 46/Β/2011 και Φ.Ε.Κ. 134/Β/2011).

6. Τη διάταξη του άρθρου 2 της αριθ. Δ6Α 1033219 
ΕΞ 2012/24-2-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογρα-
φής “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 465/Β/2012).

7. Το αριθ. 16/21.2.2017 αίτημα της εταιρίας «Κατα-
στήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά 
τη μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων 
και Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Κέρκυρας.

8. Το αριθ. 2024/11.5.2017 έγγραφο του Τελωνείου 
Κέρκυρας το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του π.δ. 86/1979 μετά 
του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος, αποφασί-
ζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη μετεγκατάσταση του Καταστήματος 
Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών, εντός του 
τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Λιμένα Κέρκυ-
ρας, στη θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο το-
πογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το από 10.5.2017 
Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 17, 
παραγράφου 2 του π.δ. 86/1979.

2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνο-
λική επιφάνεια 194 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τελωνειακή 
παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 
120 του ν. 2533/1997, από τις διατάξεις των Υπουργικών 
Αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμί-
ζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου 
κ.λπ. των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

5. Η απόφαση αυτή, που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2017

 Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ   

Ι

Αριθμ. οικ. 214607/5351 (3)  
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας-απασχό-

λησης (νυχτερινών εξαιρέσιμων ημερών και 

Κυριακών) με αμοιβή, για 37 υπαλλήλους της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μη-

τροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. 

για το έτος 2017. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ. 5

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/A/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις…».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτο-
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσω-
μάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5. Τον Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.

6. Την αριθ. 2/1757/0026/12-01-2017 απόφαση του 
Υπ. Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17/Β/2017 
περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

7. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ).

8. Την αριθ. οικ.30110/385 ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017 από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα 
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περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσε-
ων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων.

9. Το με αριθ. 56/27-4-2017 έγγραφο του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Π.Κ.Μ.

10. Τη με αριθ. 38819/29-05-2015 (ΦΕΚ 1084/Β/
09-06-2015) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης με θέμα «Καθιέρωση του ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

11. Την αρ. Α/Α 1784 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με αρθ. πρωτ. 150290/3922/22-5-2017 (ΑΔΑ:6ΒΗΛ7ΛΛ-
7ΩΓ) με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση πίστωσης 
συνολικού ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟ-
ΣΙΩΝ ευρώ (37.500,00 €) από τον προϋπολογισμό της ΠΕ 
Θεσσαλονίκης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 
02.21.01.721.0512.α.01) οικονομικού έτους 2017, εκ της 
οποίας ποσό ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ (27.000,00 €) 
είναι για την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης 
(νυχτερινών εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
ΜΕΘ σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 105945/348/23-3-2017 
έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος ΠΚΜ.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν για τη 
διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και αυτοψιών σε 
μεταποιητικές επιχειρήσεις για την έκδοση αδειών λει-
τουργίας και εγκατάστασης, σε αποθήκες πετρελαίου 
θέρμανσης, σε εγκαταστάσεις εμφιάλωσης υγραερίου, 
σε εγκαταστάσεις θέρμανσης ψύξης χώρων μέσω της 
«αβαθούς γεωθερμίας», σε βιοτεχνίες, εργοστάσια και 
εργαστήρια κ.λπ. μετά από καταγγελίες πολιτών για οχλή-
σεις από την λειτουργία τους, σε αποθήκες επικίνδυνων 
ουσιών και μονάδες κατεργασίας αποβλήτων. Επιπλέον 
τη διενέργεια αυτοψιών κατά τη διαδικασία περιβαλλο-
ντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγ-
γελιών για δραστηριότητες και έργα της Μ.Ε. Θεσσαλο-
νίκης, τη διενέργεια αυτοψιών στα πλαίσια συμμετοχής 
υπαλλήλων του τμήματος στην Επιτροπή Σταυλισμού, 
στην Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και στην 
Επιτροπή για τη χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης επε-
ξεργασμένης ιλύος σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης, τη διενέργεια μετρήσεων καυσαερίων σε 
σταθερές εστίες καύσης. Επίσης την ανάγκη αγορανο-
μικών ελέγχων σε περιόδους αιχμής (Χριστούγεννα και 
Πάσχα) ελέγχων σε λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο, 
εμποροπανηγύρεις καταστήματα εστίασης και αναψυ-
χής κυλικεία θεάτρων και κινηματογράφων, τουριστικές 
και παραθεριστικές περιοχές όπου αναπτύσσονται ποι-
κίλες εμπορικές δραστηριότητες, οδικούς άξονες όπου 
λειτουργούν πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα 
για έλεγχο διανομής πετρελαίου θέρμανσης, αποθήκες 

επικίνδυνων ουσιών και μονάδων κατεργασίας αποβλή-
των και λόγω των περιοδικών ελέγχων και σταθμών και 
δειγματοληψιών αλκοολούχων ποτών από τα κέντρα 
διασκέδασης.

13. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη-
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ 27.000,00 € και 
υπάρχει σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2017 την καθιέρωση υπε-
ρωριακής εργασίας-απασχόλησης κατά τις νυχτερινές 
ώρες, τις εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές, λόγω της 
καθιέρωσης ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, για 37 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος Μ.Ε Θεσ/νίκης, (20 του Τμήματος Εμπορίου, 5 υπαλ-
λήλους του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, 
Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων και 12 
υπαλλήλους του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοι-
κονομίας) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το 
χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως 31-12-2017.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αυξ. αριθμό 
12 σκεπτικό της απόφασης.

3. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης (νυ-
χτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) είναι κατ’ 
ανώτερο όριο, ενενήντα έξη (96) ώρες ανά εξάμηνο για 
κάθε υπάλληλο.

4. Για την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης 
συνεργείου υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης στην 
οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες 
υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο 
βρίσκονται κατά την προσφορά της υπερωριακής ερ-
γασίας, το αντικείμενο της εργασίας - απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες εργασίας - απασχόλησης 
για τον καθένα, κατά μήνα.

5. Αριθμός υπαλλήλων: 37. Απαιτούμενη δαπάνη: εί-
κοσι επτά χιλιάδες ευρώ 27.000,00 €.

6. Για την υπερωριακή εργασία - απασχόληση θα τη-
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο 
οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα 
αποχώρησης.

7. Η προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης θα βεβαιώσει την πραγματο-
ποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την 
εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

8. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2017

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ   
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Αριθμ. 206919/5147 (4)  
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλη-

σης (απογευματινής) με αμοιβή, για 52 υπαλλή-

λους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλο-

ντος Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

της Π.Κ.Μ. για το έτος 2017. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/A/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις…».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτο-
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσω-
μάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.

6. Την αριθ. 2/1757/0026/17 απόφαση του Υπ. Οικο-
νομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17/Β/2017 περί 
καθορισμού των δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

7. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2-16 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ).

8. Την αριθ. οικ.30110/385/2017 ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
με θέμα περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων.

9. Το με αριθ. 56/27-4-2017 έγγραφο του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Π.Κ.Μ.

10. Τη με αριθ. 38819/29-05-2015 (ΦΕΚ 1084/Β/
09-06-2015) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης με θέμα «Καθιέρωση του ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

11. Την αρ. Α/Α 1784 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με αρθ. πρωτ. 150290/3922/22-5-2017 (ΑΔΑ:6ΒΗΛ7ΛΛ-
7ΨΓ) με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση πίστωσης 
συνολικού ύψους ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟ-
ΣΙΩΝ ευρώ (96.500,00 €) από τον προϋπολογισμό της ΠΕ 
Θεσσαλονίκης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 
02.21.01.721.0511.α.01) οικονομικού έτους 2017, εκ της 
οποίας ποσό ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ (70.000,00 €),
είναι για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας-απα-
σχόλησης (απογευματινής) των υπαλλήλων της Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης 

σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 105945/348/23-3-2017 έγ-
γραφο του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος ΠΚΜ.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από
α) την αντιστοίχιση των αδειών όλων των τεχνικών επαγ-
γελμάτων, β) τη διενέργεια ελέγχων εσωτερικών ηλεκτρι-
κών εγκαταστάσεων του Διμελούς Οργάνου, γ) το έργο 
της μεταφοράς μαθητών, δ) την έκδοση άδειας προσω-
ρινής εργασίας σε ομογενείς, αιτούντες πολιτικό άσυλο 
και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ε) τη διενέργεια 
δειγματοληπτικών ελέγχων και αυτοψιών σε μεταποιητι-
κές επιχειρήσεις για την έκδοση αδειών λειτουργίας και 
εγκατάστασης, στ) σε αποθήκες πετρελαίου θέρμανσης, 
εγκαταστάσεις εμφιάλωσης υγραερίου, ζ) εγκαταστά-
σεις θέρμανσης ψύξης χώρων μέσω της «αβαθούς γε-
ωθερμίας», βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια κ.λπ.,
η) αποθήκες επικίνδυνων ουσιών και μονάδες κατερ-
γασίας αποβλήτων, θ) τους αγορανομικούς ελέγχους 
σε περιόδους αιχμής (Χριστούγεννα και Πάσχα), ι) τους 
ελέγχους σε λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο, εμπο-
ροπανηγύρεις καταστήματα εστίασης και αναψυχής κυ-
λικεία θεάτρων και κινηματογράφων, τουριστικές και 
παραθεριστικές περιοχές όπου αναπτύσσονται ποικίλες 
εμπορικές δραστηριότητες, ια) σε οδικούς άξονες όπου 
λειτουργούν πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα για 
έλεγχο διανομής πετρελαίου θέρμανσης, ιβ) σε αποθή-
κες επικίνδυνων ουσιών και μονάδων κατεργασίας απο-
βλήτων, ιγ) των δειγματοληψιών αλκοολούχων ποτών 
από τα κέντρα διασκέδασης, ιδ) τη διενέργεια αυτοψι-
ών κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργων και δραστηριοτήτων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, τη 
διενέργεια ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 
αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελιών για δραστηριότη-
τες και έργα της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, τη διενέργεια αυτο-
ψιών στα πλαίσια συμμετοχής υπαλλήλων του τμήματος 
στην Επιτροπή Σταυλισμού, στην Επιτροπή Χωροταξίας 
και Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή για τη χορήγη-
ση άδειας χρησιμοποίησης επεξεργασμένης ιλύος σε 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, τη 
διενέργεια μετρήσεων καυσαερίων σε σταθερές εστίες 
καύσης, ιε) την τακτοποίηση του αρχείου κ.λπ.

13. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη-
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη εβδομήντα χιλιάδων ευρώ 70.000,00 € και 
υπάρχει σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2017 την καθιέρωση υπερω-
ριακής εργασίας-απασχόλησης κατά τις απογευματινές 
ώρες των εργασίμων ημερών, για 51 υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε Θεσσα-
λονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το 
χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31-12-2017.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αυξ. αριθμό 
12 σκεπτικό της απόφασης.
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3. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης (απο-
γευματινής), είναι κατ’ ανώτερο όριο, εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.

4. Για την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης 
συνεργείου υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης στην 
οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες 
υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο 
βρίσκονται κατά την προσφορά της υπερωριακής ερ-
γασίας, το αντικείμενο της εργασίας -απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες εργασίας- απασχόλησης 
για τον καθένα, κατά μήνα.

5. Απαιτούμενη δαπάνη: εβδομήντα χιλιάδες ευρώ 
70.000,00 €.

6. Για την υπερωριακή εργασία-απασχόληση θα τη-
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο 
οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα 
αποχώρησης.

7. Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος της ΜΕ. Θεσσαλονίκης θα βεβαιώσει την 
πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς 
και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

8. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2017

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ   

Ι

   Αριθ. απόφ. 1230/2017 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας προσω-

πικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Λέσβου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2017. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του ν. 3852/2010 

περί συστάσεως Δήμων και καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του Δημάρχου αντιστοίχως.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Φ.Ε.Κ. 176/Α/16.12.2015), με τις οποίες καθορίζονται η 
διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρω-
σης εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου του προσωπικού ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και το ύψος 
αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. γ΄ του άρθρου 7 του
ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/Α/16.12.2015), βάσει των οποί-
ων στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ανωτέρω νόμου εντάσσονται οι Ι.Δ.Α.Χ. και οι Ι.Δ.Ο.Χ. 
υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010) 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης).

5. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου 
έχουν αποδυναμωθεί λόγω των αθρόων συνταξιοδο-
τήσεων κατά τα προηγούμενα έτη 2011-2014, της μη 
ανανέωσης συμβάσεων, των αυτοδίκαιων απολύσε-
ων και της θέση σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή των
ν. 4024/2011, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013, ενώ μετά 
την εφαρμογή του ν. 3852/2010 οι υπηρεσίες έχουν επι-
φορτιστεί με πλήθος νέων αρμοδιοτήτων.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α/30-5-1997) «Διοίκηση, Οργά-
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ. και άλλες συναφείς δια-
τάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003.

8. Τις όμοιες του άρθρου 48 και 49 του ν. 3584/2007 
(Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-6-2007).

9. Την αριθ. 186/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η εξαίρεση από την εφαρ-
μογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης 
λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου 
για το έτος 2017 η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
25690/3-5-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 1703/Β/18-5-2017).

10. Την αριθ. 889/05-12-2016 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογι-
σμός του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λέσβου.

11. Την αριθ. 103/28.02.2017 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η 6η τρο-
ποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2017 του Δήμου Λέσβου.

12. Την αριθ. πρωτ. 11413/20-03-2017 βεβαίωση ύπαρ-
ξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2016 του 
Δήμου για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή 
της σχετικής αποζημίωσης από τη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

13. Tις ανάγκες
α) συντήρησης του δικτύου οδικού φωτισμού του Δή-

μου Λέσβου σε απομακρυσμένες Δ.Κ. και Τ.Κ.,
β) αντιμετώπισης των απρόβλεπτων καταστάσεων και 

βλαβών του οδικού φωτισμού,
γ) ηλεκτρολογικών εργασιών στα δημοτικά κτίρια και 

τις πλατείες σε περιπτώσεις εορταστικών και πάσης φύ-
σεως εκδηλώσεων,

δ) στολισμού του Δήμου κατά την περίοδο των Χρι-
στουγέννων και του Πάσχα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή, απογευματινή και εξαιρέ-
σιμων ημερών εργασία με αμοιβή έως είκοσι (20) ώρες 
μηνιαίως κατά το χρονικό διάστημα του Ιουνίου 2017, 
ως εξής:

1 υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΔΕ 
Ηλεκτρολόγων

2 μόνιμοι υπάλληλοι ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων για υπερω-

ριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερι-
νές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, προβλέπονται 
πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου 
Λέσβου ύψους 6.000,00 € και κατανέμονται ως εξής:
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ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ

30 30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων

4.000,00 €

30 30.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ΙΔΑΧ

2.000,00 €

Οι σχετικές δαπάνες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού, όπως έχουν κατανεμηθεί στον παραπάνω πίνακα.

Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως υπό των καθ’ ύλη αρμόδιων οργάνων ή των Προϊστα-
μένων Διευθύνσεων.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα 
και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου 
αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε υπηρεσία.

Οι αποφάσεις έγκρισης καταβολής αποζημίωσης που θα εκδίδονται σε εκτέλεση της απόφασης αυτής θα πρέπει 
να διαβιβάζονται στο Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού το αργότερο μέχρι την 5η εκάστου μηνός.

Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Μυτιλήνη, 26 Μαΐου 2017

 Ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ   

Ι

Αριθ. απόφ. 151/2017 (6)  
 Έγκριση υπερωριακής εργασίας δεκατριών (13) υπαλλήλων του Δήμου Ύδρας για το β΄ εξάμηνο του 2017. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την αριθ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
6. Τις εποχικές/έκτακτες/επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά έτος για την αντιμετώπιση 

των παρακάτω εργασιών, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού του Δήμου Ύδρας πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας:

- Χρηματικά εντάλματα, βεβαιωτικοί κατάλογοι, εκδόσεις αποδείξεων τελών ύδρευσης, τελών, φόρων δικαιωμά-
των κ.λπ..οικονομικά θέματα.

- Επιδόσεις προσκλήσεων για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Τέλεση πολιτικών γάμων, σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων και έκδοσης αδειών ταφής
- Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση της ειδικής συνεργάτιδος, καθώς ο Δήμος στερείται νομικής υπηρεσίας, 

οπότε τυγχάνει αναγκαία η παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, σε όλα τα όρ-
γανα και υπηρεσίες του Δήμου , η σύνταξη επιστολών και ο έλεγχος εγγράφων που συντάσσουν οι υπηρεσίες του 
Δήμου και αφορούν νομικά θέματα και η παράστασή της εκτός ωραρίου σε συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων 
υπηρεσιών και φορέων για θέματα που αφορούν το Δήμο προς παροχή νομικών συμβουλών προς το Δήμαρχο.

- To γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ύδρας, το έτος 2015 με την αριθ. 56/2015 απόφασή του 
(ΑΔΑ: 6ΞΠΤΩΗΞ-ΑΒΖ), ενέκρινε την ανάθεση σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώ-
ρων, συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 61 του
ν. 3979/2011. Μετά τη διαγνωστική διαδικασία υπογράφηκε σύμβαση με τον εργολάβο, η οποία λήγει 31-12-2016.

Για το έτος 2017 η ανάθεση της μεταφοράς απορριμμάτων δεν μπορεί να ανατεθεί σε εργολάβο μετά από δια-
γωνισμό διότι ο Δήμος Ύδρας δε διαθέτει χώρο διάθεσης απορριμμάτων.

Σήμερα στην υπηρεσία καθαριότητας υπηρετούν μόνο τρεις (3) υπάλληλοι: ένας (1) οδηγός ΙΔΑΧ και τρεις (3) 
τακτικοί εργάτες καθαριότητας. Στο νησί της Ύδρας λειτουργούν πολλές τουριστικές επιχειρήσεις και κατά τις πε-
ριόδους αιχμής η υπηρεσία καθαριότητας δέχεται μεγάλες πιέσεις.
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Μπορεί να αναφερθεί ότι η τουριστική περίοδος στην 
Ύδρα δε σταματά λόγω της κοντινής απόστασης με την 
Αθήνα. Επιπλέον στο νησί διοργανώνονται σημαντικά 
πολιτιστικά γεγονότα διεθνούς αναγνώρισης.

Σημαντικότερο δε από όλα τα παραπάνω είναι η απει-
λή της δημόσιας υγείας.

Η μεταφορά απορριμμάτων για τη μεταβατική αυτή 
περίοδο θα γίνεται με έκτακτο προσωπικό, το οποίο θα 
εργάζεται και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 
24ωρη βάση.

Για τους παραπάνω λόγους εκδίδουμε την παρούσα 
απόφαση πριν την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 
2017 προκειμένου να καταβάλλεται η υπερωριακή απα-
σχόληση του προσωπικού που θα απασχολείται στην 
καθαριότητα.

7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση ετησίως θα ανέλθει στο ποσό των 10.200,00 
ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:

1. ΚΑ 1060.12.0001 ποσού 3.000,00 ευρώ
2. ΚΑ 1060.12.0002 ποσού 3.000,00 ευρώ

3. ΚΑ 1060.12.0003 ποσού 3.000,00 ευρώ
4. KA 006032.002 ποσού 3.000,00 ευρώ
5. KA 20.6042.0001 ποσού 3.000,00 ευρώ
του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2017, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δεκατριών 

(13) υπαλλήλων του Δήμου Ύδρας για το β΄ εξάμηνο του 
2017, για (20) είκοσι ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με 
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την 
κάλυψη των προαπομνημονευόμενων υπηρεσιακών 
αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

Ύδρα, 29 Μαΐου 2017

 Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020571506170008*
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