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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. οικ. 971/
1-3-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Έγκριση
υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το δεύτερο εξάμηνο 2017.

3

Καθορισμός αριθμού αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ
και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων και μετατροπή υφιστάμενων αδειών.

4

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «STRIKOS
POWER», η οποία είχε υπαχθεί στην κατηγορία
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν. 3908/2011
(1η Περίοδος 2013), για την ενίσχυσή της με το
κίνητρο της επιχορήγησης, ως υπό σύσταση
επιχείρηση «ΣΤΡΙΚΟΣ Ν.», σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 10432/3458/Π08/6/00039/Σ/ν. 3908/2011/
11-2-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΦΕΚ 462/Β/25.02.2014)

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ειδικού
Συμβούλου Δημάρχου Αλίμου για το β΄ εξάμηνο
του έτους 2017.

6

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις
Κυριακές και Αργίες και για συμπλήρωση εβδομαδιαίου ωραρίου τις νυχτερινές ώρες (22:00 έως
24:00) των υπάλληλων του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Χαϊδαρίου για
το έτος 2017.

7

Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας σε
υπάλληλο του Δήμου για την γραμματειακή υποστήριξη της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής.

Αρ. Φύλλου 3259

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.Δ. οικ. 4809
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. οικ. 971/
1-3-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Έγκριση
υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015
(Β΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015, (Α΄176)».
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22520/22.12.2016 (ΦΕΚ Β΄
356/2017) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα
«Καθιέρωση ωραρίου σε εικοσιτετράωρη βάση καθώς
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. 3320/
1-3-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1092/2017) και 10214/20-6-2017 (ΦΕΚ
Β΄ 2753/2017) αποφάσεις του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Την υπ' αριθμ. 2/1757/0026-12/01/2017 (ΦΕΚ 17/Β΄)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«περί καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
7. Την ανάγκη προώθησης του έργου των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Ανατολικής - Μακεδονίας - Θράκης.
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8. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω
εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι δεν είναι
δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
9. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή
απασχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις
στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. Δ.Δ.οικ. 971/1-3-2017
απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης ως εξής:
στον α.α 7. προστίθεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ροδόπης και διαμορφώνεται όπως παρακάτω :
7. Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης, Π.Ε. Καβάλας, Π.Ε. Δράμας και Π.Ε. Έβρου και Π.Ε. Ροδόπης.
Οι ώρες απασχόλησης ορίζονται κατά ανώτατο όριο
σε δεκαέξι (16) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο και διαμορφώνονται όπως παρακάτω:
α. για 42 υπαλλήλους της Π.Ε. Δράμας 672 ώρες /μήνα
(42*16) και 8.064 ώρες ετησίως
β. για 82 υπαλλήλους της Π.Ε. Ξάνθης 1312 ώρες /μήνα
(82*16) και 15.744 ώρες ετησίως
γ. για 148 υπαλλήλους της Π.Ε. Έβρου 2368 ώρες /μήνα
(148*16) και 28.416 ώρες ετησίως
δ. για 77 υπαλλήλους της Έδρας ΠΑΜΘ και Π.Ε. Ροδόπης 1232 ώρες /μήνα (77*16) και 14.784 ώρες ετησίως
ε. για 112 υπαλλήλους της Π.Ε. Καβάλας 1792 ώρες/
μήνα (112*16) και 21.504 ώρες ετησίως.
Μετά την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, οι πιστώσεις διαμορφώνονται
ως εξής:
• Για τις Δ/νσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της Π.Ε.
Καβάλας προκαλείται δαπάνη για το έτος 2017 ποσού 162.674,32€ εις βάρος των ΚΑΕ 3072.0512, ΚΑΕ
3151.0512, ΚΑΕ 3291.0512, ΚΑΕ 3292.0512, ΚΑΕ
3311.0512, ΚΑΕ 3351.0512 και ΚΑΕ 3391.0512.
• Για τις Δ/νσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της Π.Ε.
Δράμας προκαλείται δαπάνη για το έτος 2017 ποσού
37.139,69€ εις βάρος του ΚΑΕ 0512 των ειδικών φορέων
1351,1311,1151,1072 και ΚΑΕ 0512.0011 εδικού φορέα
1351.
• Για τις Δ/νσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της Π.Ε.
Ροδόπης προκαλείται δαπάνη για το έτος 2017 ποσού
32.816,61 € εις βάρος του ΚΑΕ 0512.0001 των ειδικών φορέων 0151, 0311, ΚΑΕ 0512.0200 ειδικών φορέων 0151,
0351, ΚΑΕ 0512.0002 ειδικού φορέα 0351, ΚΑΕ 0512.0011
ειδικού φορέα 0351.
• Για τις Δ/νσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της Π.Ε. Ξάνθης προκαλείται δαπάνη για το έτος 2017 ποσού 17.300€
εις βάρος του ΚΑΕ 0512 των φορέων 2072, 2151, 2292,
2311, 2351.
• Για τις Δ/νσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της Π.Ε.
Έβρου προκαλείται δαπάνη για το έτος 2017 ποσού
148,724,22€ εις βάρος του ΚΑΕ 4072.0512 ειδικού φορέα
0001, ΚΑΕ 4292.0512 ειδικών φορέων 0001, 0011, ΚΑΕ
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4295.0512 ειδικών φορέων 0001, ΚΑΕ 4311.0512 ειδικού
φορέα 0001, ΚΑΕ 4351.0512 ειδικών φορέων 0011, 0013,
0025, 0026, ΚΑΕ 4391.0512 ειδικών φορέων 0001, 0002
και ΚΑΕ 5391.0512 ειδικών φορέων 0001, 0002.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. οικ. 971/
1-3-2017 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 24 Αυγούστου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 2512
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για
το δεύτερο εξάμηνο 2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/
27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις».
4. Την αριθμ.: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 /Α΄/2015)».
5. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
6. Την 748/2017 (Πρακτικό 20ο/13-6-2017) (ΑΔΑ:
7ΞΛΙ7ΛΡ-ΧΥΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση και διάθεση πίστωσης
υπερωριακής εργασίας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καρδίτσας».
7. Την με Α/Α: 1727/3-8-2017 (ΑΔΑ: 6Ζ687ΛΡ-ΘΩ8)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 04.073.0511.01)
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
8. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας,
της ΠΕ Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την
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αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση των
υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
Ενδεικτικά οι ανάγκες αυτές αφορούν:
1. Την ανάγκη εφαρμογής Υγειονομικών Διατάξεων.
2. Την εφαρμογή του διεθνούς υγειονομικού κανονισμού ν. 3991/2011 (ΦΕΚ 162/Α/25-07-2011).
3. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής
εστίασης και των κέντρων Διασκέδασης, τα περισσότερα
τα οποία λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωραρίου των
δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον εξαιρέσιμες ημέρες και
Κυριακές, (κέντρα διασκέδασης).
4. Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε
τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε εμποροπανηγύρεις
οι οποίες πραγματοποιούνται εξαιρέσιμες ημέρες και
Κυριακές.
5. Τον έλεγχο εφαρμογής αντικαπνιστικού νόμου.
6. Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων κατά τις οποίες
απαιτείται άνεση διενέργεια ελέγχου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων.
7. Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης
του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
8. Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων
και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά την καλοκαιρινή και εορταστικές περιόδους.
9. Την διενέργεια ηχογραφήσεων.
10. Την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών σε θέματα δημόσιας υγείας, επιδημιολογικές διερευνήσεις, έλεγχο μεταδοτικών - λοιμωδών νοσημάτων,
έλεγχο μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φορέων
παιδικής προστασίας.
11. Την συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων, καθώς και υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τη Γενική Πραγματεία
Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και
με άλλους φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
12. Τον συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας, την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας,
την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών
εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοση της στους νέους.
13. Την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α΄/1995) σε θέματα
ελέγχου φορέων μη υπαγόμενων στο δημόσιο τομέα
κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα που έχουν σχέση με
την προστασία παιδιών, ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κ.λπ., περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και
διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων.
14. Την έκδοση καρτών μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α.
15. Την ανάγκη οργάνωσης, εκκαθάρισης και καταγραφής του αρχείου παλαιοτέρων ετών, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση οκτώ(8)
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καρδίτσας κατά το δεύτερο
εξάμηνο του έτους 2017 για την κάλυψη των ανωτέρω
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
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Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017 και μέχρι 960 ώρες συνολικά για οκτώ (8) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καρδίτσας ως
κατωτέρω:
Υπερωρίες: οκτώ (8) υπάλληλοι με εκατόν είκοσι (120)
ώρες για το δεύτερο εξάμηνο του 2017, 8 Χ 120 = 960
ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης,
το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον
κάθε υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο, θα γίνει με
απόφαση μας ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες
ανάγκες.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του φορέα 073 και του
ΚΑΕ0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καρδίτσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 29 Αυγούστου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ.177120
(3)
Καθορισμός αριθμού αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων
(ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και μετατροπή υφιστάμενων αδειών.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 85, 100, 106, 107, 108,
109, 110 και 111 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου Α20534/1646/
4-5-2012 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Τις υπ' αριθμό 82/2012 (ΦΕΚ 2060/Β΄/28-6-2012) και
40/2014 (ΦΕΚ 1977/Β΄/14-9-2015) αποφάσεις του Περι-
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φερειακού Συμβουλίου Κρήτης, με τις οποίες καθορίστη- του τύπου για όλες τις έδρες της Περιφερειακής Ενότηκαν οι έδρες των ΕΔΧ αυτοκινήτων στην Περιφερειακή τας Χανίων να είναι ίσος με 1,5 καθώς και τον επιμερισμό
Ενότητα Χανίων.
ως προς τις άδειες ΕΔΧ-ΤΑΞΙ και ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ.
6. Την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 19263/26-1-2017
11. Το γεγονός ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία ληνικής Στατιστικής Αρχής για την Π. Ε. Χανίων δεν προκλήθηκαν ενδιαφερόμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κύπτει το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανά Δήμο κατά
να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ τα τρία τελευταία έτη πριν τον υπολογισμό. Συνέπεια του
αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) στις έδρες της Περιφερει- γεγονότος αυτού είναι ο όρος Πν κατά τον υπολογισμό
ακής Ενότητας Χανίων.
του τύπου Α= {(Π+Πν)/1000} * Σi να ισούται με μηδέν.
7. Το από 20-4-2017 e-mail της Διεύθυνσης Μεταφο12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών και νομικών
ρών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Χανίων, με το οποίο ζη- προσώπων με τις οποίες αιτούνται τη χορήγηση νέων αδειτήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή τα επίσημα ών ΕΔΧ αυτοκινήτων ή τη μετατροπή υφιστάμενων αδειών
διαθέσιμα στοιχεία για το μόνιμο πληθυσμό των Δήμων σε άλλη κατηγορία, κατά τα οριζόμενα στο ν. 4070/2012.
του Νομού Χανίων και το πλήθος των διανυκτερεύσεων
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν
της τελευταίας τριετίας.
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο8. Το από 21-4-2017 e-mail της Διεύθυνσης Στατιστι- γισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης,
κής Πληροφόρησης και Εκδόσεων με το οποίο γνωστο- αποφασίζουμε:
ποιήθηκε ο μόνιμος πληθυσμός των Δήμων του Νομού
1. Ο μέγιστος αριθμός αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ
Χανίων, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011 και
και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Χατο πλήθος των διανυκτερεύσεων ανά δήμο για τα έτη
νίων, μετά τη εφαρμογή του τύπου Α= {(Π+Πν)/1000} *
2014 και 2015, καθώς και το γεγονός ότι δεν προκύπτει
Σi, λαμβάνοντας ως Π το μόνιμο πληθυσμό κάθε έδρας
το πλήθος των διανυκτερεύσεων για το έτος 2016.
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν
9. Τον υφιστάμενο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων ανά
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και ως Πν = 0, καθοέδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και συγκεκριμένα:
1. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: 223 άδειες ΤΑΞΙ και 1 άδεια ΕΙΔΜΙΣΘ. ρίζεται όπως παρακάτω:
1.1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: 170 άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων
2. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: 32 άδειες ΤΑΞΙ.
1.2 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: 32 άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων
3. ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ: 4 άδειες ΤΑΞΙ.
1.3 ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ: 3 άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων
4. ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ: 7 άδειες ΤΑΞΙ και 1
1.4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ: 8 άδειες ΕΔΧ αυάδεια ΕΙΔΜΙΣΘ.
τοκινήτων
5. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ: 29 άδειες ΤΑΞΙ και 2 άδειες
1.5 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ: 12 άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων
ΕΙΔΜΙΣΘ.
1.6 ΕΔΡΑ ΚΙΣΣΑΜΟΣ: 6 άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων
6. ΕΔΡΑ ΚΙΣΣΑΜΟΣ: 13 άδειες ΤΑΞΙ.
1.7 ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ: 2 άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων
7. ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ: 2 άδειες ΤΑΞΙ.
1.8 ΕΔΡΑ ΤΟΠΟΛΙΑ: 0 άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων
8. ΕΔΡΑ ΤΟΠΟΛΙΑ: 2 άδειες ΤΑΞΙ.
1.9 ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ: 1 άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου
9. ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ: 1 άδεια ΤΑΞΙ.
1.10 ΕΔΡΑ ΔΡΑΠΑΝΙΑ: 1 άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου
10. ΕΔΡΑ ΔΡΑΠΑΝΙΑ: 1 άδεια ΤΑΞΙ.
1.11 ΕΔΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΩ: 0 άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων
11. ΕΔΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΩ: 1 άδεια ΤΑΞΙ.
1.12 ΕΔΡΑΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ: 1 άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου
12. ΕΔΡΑ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ: 1 άδεια ΤΑΞΙ.
2. Προσδιορίζουμε την προκύπτουσα διαφορά του
10. Την από 19-6-2017 γνωμοδότηση της επιτροπής
της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 και μέγιστου αριθμού ΕΔΧ αυτοκινήτων ανά έδρα και των
την πρόταση της ο συντελεστής Σi κατά τον υπολογισμό υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΔΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΕΔΧ-ΤΑΞΙ
ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
170
223
1
-54
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
32
32
0
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
3
4
-1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ8
7
1
0
ΣΕΛΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
12
29
2
-19
ΕΔΡΑ ΚΙΣΣΑΜΟΣ
6
13
-7
ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
2
2
0
ΕΔΡΑ ΤΟΠΟΛΙΑ
0
2
-2
ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ
1
1
0
ΕΔΡΑ ΔΡΑΠΑΝΙΑ
1
1
0
ΕΔΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΩ
0
1
-1
ΕΔΡΑ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ
1
1
0
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3. Διακόπτεται και δεν συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων, κατά τα άρθρα
106 και επόμενα του Νόμου 4070/12, για τις έδρες της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
4. Εγκρίνουμε τη μετατροπή υφιστάμενων αδειών ΕΔΧΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ, κατά τα άρθρα 106 και επόμενα
του Νόμου 4070/12, στις παρακάτω έδρες:
- ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ: Μετατροπή μιας (1) υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ.
- ΕΔΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΩ: Μετατροπή μιας (1) υφιστάμενης
άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ.
Η μετατροπή υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ-ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85, 106 και 111 του ν. 4070/2012.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 28 Αυγούστου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Ι

(4)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. "STRIKOS
POWER", η οποία είχε υπαχθεί στην κατηγορία
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 (1η
Περίοδος 2013), για την ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορήγησης, ως υπό σύσταση επιχείρηση «ΣΤΡΙΚΟΣ Ν.», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
10432/ 3458/ Π08/ 6/ 00039/Σ/ν. 3908/ 2011/
11-2-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΦΕΚ 462/Β/25.02.2014)
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 172605/39963/Π08/6/00039/
Σ/ν. 3908/2011/21.08.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.
10432/3458/Π08/6/00039/Σ/ν. 3908/ 2011/11.02.2014
απόφαση υπαγωγής (ΦΕΚ 462/Β/25.02.2014), με την
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011
και ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου
6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η Περίοδος 2013) της
υπό σύσταση επιχείρησης «ΣΤΡΙΚΟΣ Ν.», που αφορά σε
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ηλεκτροκίνηση σιδηροδρόμου (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 33.20.50) στη θέση Προαστιακός Σταθμός
Κορίνθου, του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. Κορινθίας του
Ν. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς
την επωνυμία του φορέα της επένδυσης, η οποία μετά
την υπαγωγή της στις διατάξεις του ν. 3908/2011 ως
υπό σύσταση εταιρεία ΣΤΡΙΚΟΣ Ν., συστήθηκε με την
επωνυμία «ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. "STRIKOS
POWER".
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Επίσης με την 172605/39963/Π08/6/00039/Σ/ν. 3908/
2011/21.08.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης
«ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος δύο εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.308.500,00 €).
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(923.400,00 €), ήτοι ποσοστό 40,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, ποσού δύο εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(2.308.500,00 €).
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατό
ευρώ (1.385.100,00 €), που αποτελεί ποσοστό 60 %
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ποσού δύο
εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (2.308.500,00 €), η οποία καλύφθηκε από αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου της επιχείρησης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η
12-05-2017. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.
Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν
εξήντα τρεις (63) νέες θέσεις εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν σε 63 Ε.Μ.Ε. πέντε (5) εκ των οποίων αφορούν
θέσεις απασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της
δεύτερης δόσης της επιχορήγησης ποσού εννιακοσίων
είκοσι τριών χιλιάδων τετρακόσων ευρώ (923.400,00 €),
ήτοι ποσού τετρακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (461.700,00 €) στην επιχείρηση «ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,η οποία και θα καταβληθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/22-06-2016 (ΦΕΚ
Α/117/) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή
και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117).
Το ανωτέρω ποσό της επιχορήγησης προκύπτει
ως διαφορά μεταξύ του ποσού της επιχορήγησης
ύψους εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (923.400,00 €), όπως αυτό οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 172605/39963/Π08/6/00039/
Σ/ν.3908/2011/21.08.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου, αφού αφαιρεθεί από αυτό το ποσό της
1ης δόσης της επιχορήγησης ύψους τετρακοσίων εξήντα
μιας χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (461.700,00 €) που έχει
ήδη καταβληθεί, μετά την πιστοποίηση υλοποίησης του
50 % του εγκριθέντος έργου.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του ν. 3299/04, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011 και του
π.δ. 33/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 819
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ειδικού
Συμβούλου Δημάρχου Αλίμου για το β΄ εξάμηνο
του έτους 2017.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και 58 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σχετικά με
τις αρμοδιότητες του Δημάρχου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007,
του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 και την υπ' αρ.
9092/27.3.2017 κοινή υπουργική απόφαση,
3. Το υπ' αρ. 6227/4.4.2017 πρωτόκολλο ανάληψης
υπηρεσίας Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Αλίμου,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16.12.2015 τ. Β΄),
5. Την εγκύκλιο 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ),
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Αλίμου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενός (1)
Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αλίμου για το β΄ εξάμηνο του έτους 2017 πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας του με ανώτατο επιτρεπτό όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας.
Για την αποζημίωση του ως άνω Ειδικού Συμβούλου
προβλέφθηκε βάσει αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Δήμου Αλίμου, δαπάνη
ευρώ εξακοσίων δέκα (610,00 €) που θα βαρύνει τον
Κ.Α. 00.6032.0001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άλιμος, 10 Αυγούστου 2017
Ο Δήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 23872
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις
Κυριακές και Αργίες και για συμπλήρωση εβδομαδιαίου ωραρίου τις νυχτερινές ώρες (22:00 έως
24:00) των υπάλληλων του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Χαϊδαρίου
για το έτος 2017.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 48, του άρθρου 171 και 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
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4. Την υπ' αρ. 285/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου και
εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας διαφόρων Διευθύνσεων και υπηρεσιών του Δήμου, καθώς
και την υπ' αρ. 1424/442/01-02-2017 απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 526 Β/2017.
5. Την υπ' αρ. 19999/7107/2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2830 Β/11-08-2017 και τροποποιεί την υπ'
αρ. 1424/442/01-02-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 526 Β/22-02-2017), ως
προς την καθιέρωση λειτουργίας σε 16ωρη βάση (08:00
έως 24:00) όλες τις ημέρες της εβδομάδας (από Δευτέρα
έως Κυριακή) για δύο (2) υπαλλήλους ΔΕ ΔιοικητικούΛογιστικού και ΔΕ Διοικητικού, του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, που θα εκτελούν εναλλάξ χρέη
πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις
οποίες πραγματοποιούνται συνεδριάσεις, ενώ κατά τα
λοιπά ισχύει η προηγούμενη αριθ. πρωτ. 1424/442/0102-2017 Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .
6. Τον προϋπολογισμό του έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αρ. 306/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τον οποίο εγγράφηκαν πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς.
7. Τις ανάγκες που δημιουργούνται από τις ως άνω λειτουργίες για την αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται
η απασχόληση του προσωπικού πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας κατά τις Κυριακές και Αργίες καθώς
και για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής, σύμφωνα πάντα με τις παραπάνω καθιερωμένες ημέρες και ώρες εργασίας, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση κατά τις
Κυριακές και Αργίες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, είτε προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
είτε καθ' υπέρβαση αυτής, (2) υπαλλήλων ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, του Δήμου Χαϊδαρίου που
λειτουργούν κατ' εξαίρεση της πενθήμερης εργασίας
όλες τις ημέρες του μήνα σε δεκαεξάωρη (16) βάση για
το έτος 2017, μέχρι 96 ώρες ανά εξάμηνο για τις νυχτερινές και μέχρι 96 ώρες ανά εξάμηνο για τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των
αναγκών της συγκεκριμένης υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο ανωτέρω εισηγητικό.
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.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι των τμημάτων και
των διευθύνσεων των υπηρεσιών, οι οποίοι θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας.
Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες των
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υπηρεσιών για τις νυχτερινές ώρες και για τις Κυριακές
και Αργίες.
Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι και 31/12/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χαϊδάρι, 28 Αυγούστου 2017
Ο Δήμαρχος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 382/2017
(7)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας σε
υπάλληλο του Δήμου για την γραμματειακή υποστήριξη της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν.3584/2007 «Υπαλληλικός κώδικας
δημοτικών υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3) Το γεγονός ότι στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου με
την επωνυμία «Αθλητική Πολιτιστική Δράση Σιντικής»
δεν υπηρετεί προσωπικό για να εκτελεί την διοικητική
εργασία αυτού, αποφασίζει:
1) Ανακαλεί από 1-9-2017 την αριθ. 124/3610/20-3-2017
απόφαση με την οποία καθιέρωσε υπερωριακή απασχόληση για την Μουλαγιαννιού Ευαγγελία του Αθανασίου
από 1-5-2017 μέχρι και το τέλος του έτους 2017 για την
εκτέλεση της διοικητικής και λογιστικής εργασίας του
ΝΠΔΔ "Αθλητική Πολιτιστική Δράση Σιντικής" ή "Α.ΠΟ.
ΔΡΑ.ΣΙ."
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2) Καθιερώνει υπερωριακή απασχόληση για τον Καραντζούλη Φίλιππο του Σωτηρίου μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σιντικής, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α' και Μ.Κ.
10 της κατηγορίας ΠΕ, από 1-9-2017 μέχρι και το τέλος
του έτους 2017(31-12-2017), πέρα από το υποχρεωτικό
ωράριο εργασίας και μέχρι 20 ώρες το μήνα, για την εκτέλεση των διοικητικών και λογιστικών εργασιών του ΝΠΔΔ
Αθλητική Πολιτιστική Δράση Σιντικής (Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ).
3) Λόγω της ειδικής φύσης της απασχόλησης, όπου
απαιτείται καθημερινή ενασχόληση κατά μέσο όρο 1
ώρα την ημέρα), ο υπάλληλος θα απασχολείται υπερωριακά μέχρι και 5 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο.
(5 ώρες Χ 4 εβδομάδες = 20 ώρες το μήνα).
4) Η εβδομαδιαία ενασχόληση των 5 ωρών μπορεί
κατά περίπτωση να τύχει αυξομειώσεων αλλά σε κάθε
περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν οι 20
ώρες/μήνα.
Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του
ν. 4354/2015. Η δαπάνη αμοιβής του υπαλλήλου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου του
έτους 2017, και θα είναι για το διάστημα από 1-9-2017
ως 31-12-2017 ύψους 464 ευρώ στον Κ.Α. 10.6012 και 58
ευρώ στον Κ.Α.10.6051 (εργοδοτικές εισφορές).
Οι αποδοχές της υπερωριακής εργασίας δεν είναι κατά
μήνα ανώτερες από το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών
της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σιδηρόκαστρο, 18 Αυγούστου 2017
Ο Δήμαρχος
ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ
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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

*02032591809170008*

