
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομι-
κών Υπηρεσιών καθώς και στη Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

3 Αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας του φυσικού 
μεταλλικού νερού «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» σε «ΜΙΤΣΙ-
ΚΕΛΙ»της Εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε) από την πηγή 
υδροληψίας με ονομασία «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» στη 
θέση Μεσοβούνι Νεγράδων της Δ.Ε. Καλπακίου 
του Δήμου Πωγωνίου , Π.Ε Ιωαννίνων.

4 Αναγνώριση του Ουρολογικού Τμήματος του 
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ως κατάλληλου για την εκ-
παίδευση ιατρών στους υπερήχους ειδικότητας 
Ουρολογίας.

5 Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ. 
4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) υπουργικής απόφα-
σης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων 
που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης».

6 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16597/29.12.2010 
(ΦΕΚ Β’ 2156) κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋ-
ποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων 
εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής 
Χρήσης (IX), χωρίς οδηγό», όπως ισχύει.

7 Επιβολή προστίμου στην ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΡΙΓΚΑ 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για την τελωνειακή παράβαση 
της λαθρεμπορίας.

8 Εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου στους Προϊσταμένους Τμη-
μάτων.

9 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Περιβαλ-
λοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά.

10 Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης στους 
Ληξιάρχους του Δήμου Παλαμά, για το έτος 2019.

11 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού και Περι-
βάλλοντος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος - «Ο Ξενο-
φών» Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 126955 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομι-

κών Υπηρεσιών καθώς και στη Γενική Διεύθυνση 

Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονο-

μίας και Ανάπτυξης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015(Α΄176) «Διαχείριση 

……, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες δι-
ατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία …..., Μετονομασία Υπουργείων ………. , Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ….. ».

3. Του π.δ. 22/2018 (A΄37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) « Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

5. Το αρ. πρωτ. 116184/02.11.2018 ( ορθή επανάληψη 
20.11.2018) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση απο-
γευματινής υπερωριακής εργασίας για (59) υπαλλήλους 
που υπηρετούν στην ΓΔΟΥ και στην ΓΔΙΕ».

6. Το αρ. πρωτ. 121603/14.11.2018 έγγραφο της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρεται 
ότι η προκαλούμενη δαπάνη για αποζημίωση εργασίας 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων 
που υπηρετούν στις Γενικές Διευθύνσεις που αναφέρο-
νται στο υπ’ αρ. 7 στοιχείο του σκεπτικού της παρούσας 
για το Β΄ Εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα ανέλθει στο 
ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ, θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

5 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5441

64321



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64322 Τεύχος Β’ 5441/05.12.2018

πτυξης Ειδικού Φορέα 35/170 ( ΚΑΕ 0511), απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης αρ. πρωτ. 121487/14.11.2018 (ΑΔΑ: 
63ΡΞ465ΧΙ8-ΒΟΧ) και ότι η προκαλούμενη δαπάνη είναι 
εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

7. Το γεγονός ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες των ορ-
γανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, ήτοι αποφάσεις ολοκληρώσεων καθώς και 
των πληρωμών με σκοπό την απορρόφηση των πόρων 
του Π.Δ.Ε. και των πιστώσεων του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
σύμφωνα με το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα της ΓΔΟΥ 
απαιτείται απασχόληση προσωπικού πέρα από το κα-
νονικό ωράριο εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση 
έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για 
πενήντα εννέα (59) υπαλλήλους που υπηρετούν στις 
Γενικές Διευθύνσεις που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 7 
σκεπτικό της παρούσας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018 
έως 120 ώρες ανά υπάλληλο και για χρονικό διάστημα 
από τη δημοσίευση αυτής έως και 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η συγκρότηση συνεργείων και ο ορισμός των υπαλ-
λήλων διενεργείται μετά από σχετική πράξη του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης, ανά υπάλ-
ληλο, θα βεβαιώνονται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης, 
Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με το 
ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παρουσιών.

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 

I

Αριθμ. Φ. 146/277/204403/Ζ2 (2)
   Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περιπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 21 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 114 Α'),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α'),

γ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α'),

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α'),

2. Την αριθμ. 5337/19.6.18 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, (ΦΕΚ Γ' 835/ 25.7.2018)

για τη μονιμοποίηση του Ιωάννη Ηλιόπουλου στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντι-
κείμενο «Μοριακή Βιολογία - Γονιδιωματική Βιοπληρο-
φορική»,

3. Την αρ. 15/13.9.2018 αίτηση του Καθηγητή Ιωάννη 
Ηλιόπουλου για τη μεταβολή του γνωστικού του αντι-
κειμένου,

4. Την από 5.10.18 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία 
εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του 
ως άνω Επίκουρου Καθηγητή καθώς και την αρ. πρωτ. 
398/28.9.2018 σύμφωνη γνώμη του Τομέα Βασικών Ια-
τρικών Επιστημών,

5. Το αριθ. 14311/17.10.2018 έγγραφο της Πρυτανείας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στη μεταβολή 
γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή Ιωάννη Ηλιό-
πουλου,

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Ιωάννη Ηλιόπουλου του Ισαάκ, Επίκουρου Καθηγητή 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από 
«Μοριακή Βιολογία - Γονιδιωματική Βιοπληροφορική» 
σε «Μοριακή Βιολογία - Βιοπληροφορική».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Δ1δ/ Γ.Π. 85511 (3)

    Αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας του φυσικού 

μεταλλικού νερού «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» σε «ΜΙΤΣΙ-

ΚΕΛΙ»της Εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε) από την πηγή 

υδροληψίας με ονομασία «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» στη 

θέση Μεσοβούνι Νεγράδων της Δ.Ε. Καλπακίου 

του Δήμου Πωγωνίου , Π.Ε Ιωαννίνων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 173/Α/28.8.2014) περί Οργα-

νισμού του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύει.
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2. To π.δ. 433/^3 (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμεταλ-
λεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών 
μεταλλικών νερών (άρθρο 1 παρ. 2)», όπως τροποποιή-
θηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Υ2/οικ.329/1998 
(ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998).

3. Την Α1β/Γ.Π.86484/16/23-3-2017 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με την οποία συγκροτήθηκε η Επι-
τροπή για την αναγνώριση νερών ως Φυσικών Μεταλ-
λικών Νερών κατά το «άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 433/1983 
(ΦΕΚ 163/Α/9.11.1983)».

4. Την κοινή υπουργική απόφαση 56591/9.6.2004 (ΦΕΚ 
887/Β/15.6.2004) «Καθορισμός του καταλόγου των ορι-
ακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την 
επισήμανση των φυσικών μεταλλικών νερών, ...».

5. Την Γ1(δ)/Γ.Π. οικ88061/22.11.2016 εγκύκλιο με 
θέμα: «Ονομασία με την οποία κυκλοφορούν τα φυσικά 
μεταλλικά νερά στο εμπόριο» (ΑΔΑ ΩΩΛΠ465ΦΥΟ-ΧΥΙ).

6. Το από 21-2-2018 αίτημα της εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ «ΒΙΚΟΣ Α.Ε».

η. Το με αριθμ. 114/11-5-2018 πρακτικό συνεδρίασης 
της αρμόδιας Επιτροπής Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλ-
λικών Νερών.

8. Το υπ’ αριθμ. 3175/31.10.2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων με συ-
νημμένη υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ «ΒΙΚΟΣ Α.Ε».

9. Την αριθ. Β1α/οικ.90007/21-11-2018 εισήγηση της 
Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας ότι από το περιεχόμενο της παρούσας υπουργι-
κής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας του Φυσικού 
Μεταλλικού Νερού «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» σε «ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ» της 
Εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ 
Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε) από την πηγή υδροληψίας με ονομασία 
«ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» στη θέση Μεσοβούνι Νεγράδων της 
Δ.Ε. Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε Ιωαννίνων, 
καθώς πληρούνται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 8 του π.δ. 433/1983 «Όροι εκμετάλλευσης και 
κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών 
νερών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και με την 
προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 8 του προαναφε-
ρόμενου π.δ.

Η ετικέτα του ΦΜΝ που θα κυκλοφορεί με την εμπο-
ρική επωνυμία «ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ» θα είναι σύμφωνη με τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 7, 8, 9 του π.δ. 433/1983» 
ήτοι «ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ». Για οποια-
δήποτε τροποποίηση επέλθει επί της ετικέτας με την 
οποία έχει μετονομασθεί το αναγνωρισμένο ΦΜΝ, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά η σχετική νομοθεσία 
(π.δ. 433/1983) και θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά 
στοιχεία στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας, 
μέσω της οικείας Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
της Π.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 90553 (4)
    Αναγνώριση του Ουρολογικού Τμήματος του 

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ως κατάλληλου για την 

εκπαίδευση ιατρών στους υπερήχους ειδικότη-

τας Ουρολογίας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας»(ΦΕΚ 105 Α'),
β. της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-

ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α'),

γ. της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί 
ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδι-
κοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258 Α'),

δ. του π.δ. 228/2000 «Άδεια εκτέλεσης υπερηχογρα-
φημάτων» (ΦΕΚ 197 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 
210/2003 (ΦΕΚ 168 Α') και ισχύει,

ε. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α'), όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148 Α') όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Υ80/31-10-2017 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904 Β').

4. Την αριθμ. απόφ. 17 της 271ης Ολομ/5-10-2018 του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

5. Το με αριθμ. 9528/26-2-2018 έγγραφο της Διοίκη-
σης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και τα συνημμένα σε αυτό δι-
καιολογητικά του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ αναφορικά με το 
αίτημα αναγνώρισης του Ουρολογικού του τμήματος ως 
εκπαιδευτικού κέντρου στους υπερήχους.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. 
και εγκρίνεται η καταλληλότητα του Ουρολογικού Τμήμα-
τος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για την εξάμηνη (6) εκπαί-
δευση ιατρών, στους υπερήχους ειδικότητας Ουρολογίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/687 /43403 (5)
    Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ. 

4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) υπουργικής απόφα-

σης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων 

που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 58, παρ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο 

οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 
τ. Α'),

β. του άρθρου 65, παρ. 7 του Κώδικα Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.6.2007 τ. Α'),

γ. της αριθ. ΔΙΔΑΔ/φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 
(ΦΕΚ Β 315) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός υπο-
χρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρε-
σιακής εκπαίδευσης»,

δ. της παρ. 1 του άρθρου 253 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α 87),

ε. του π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την ανάγκη τροποποίησης των ρυθμίσεων που αφο-
ρούν στον τρόπο χορήγησης της άδειας υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης, προκειμένου να προστατευθεί πλήρως το 
θεμελιώδες δικαίωμα του υπαλλήλου στη διαρκή εκπαί-
δευση, καθώς και η αξιοποίηση του μέσω της συμμετο-
χής του στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., 
αποφασίζουμε:

την αντικατάσταση της παρ. 7 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/φ.53/ 
1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β΄ 315) υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που 
τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης» ως εξής:

«7. Η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο 
Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το 
τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευ-
σης που του έχει χορηγηθεί, δύναται να εκπληρωθεί σε 
οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι 
απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια 
στον υπάλληλο. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού υποχρεούται να υπηρετήσει το εν λόγω χρο-
νικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον οποίο έλαβε 
την άδεια».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Διοικητικής
Εσωτερικών Ανασυγκρότησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ 
 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμ. 20595 (6)
    Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16597/29.12.2010 

(ΦΕΚ Β' 2156) κοινής υπουργικής απόφασης των 

Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋπο-

θέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων 

εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής 

Χρήσης (IX), χωρίς οδηγό», όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματι-

κού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α'230), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4179/2013 (Α' 175).

β. Της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 
(Α'155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουρι-
στικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές 
μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α' 155).

γ. Του άρθρου 8 του ν.δ. 701/1970 «περί ενεργούμε-
νων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και 
επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυ-
τών» (ΦΕΚ Α' 220).

δ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α' 112),όπως ισχύει.

ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98).

στ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α' 157).

η. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).

θ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών. Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

ι. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208).

ια. Του π.δ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... Με-
ταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

ιβ. Της υπ' αριθμ. 16597/29.12.2010 (Β' 2156) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και 
προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργία επιχειρήσεων 
εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρή-
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σης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ' αριθμ. 17393/7.12.2012 (Β' 3292) κοινή υπουργική 
απόφαση.

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ' αριθμ. 16597/ 
29.12.2010 (Β' 2156) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και 
Τουρισμού, όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 13609/6.8.2018 
εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 16597/29.12.2010 (Β' 
2156) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρι-
σμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδι-
ωτικής Χρήσης (IX), χωρίς οδηγό», όπως ισχύει, ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«1. Για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυ-
τής, με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3, 
της παρ. 3 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 3 του 
άρθρου 9 και του άρθρου 6 της απόφασης αυτής, επι-
βάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά 
όχημα. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλλεται πρόστι-
μο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά όχημα, σε δεύτερη 
υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακο-
σίων (1.500) ευρώ ανά όχημα και σε κάθε επόμενη υπο-
τροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της επιχείρησης για χρονικό 
διάστημα δύο μηνών.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«2. Για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρ-
θρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 
3 του άρθρου 9 και του άρθρου 6 της απόφασης αυτής, 
επιβάλλεται πρόστιμο ύφους χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
Ευρώ ανά όχημα. Σε υποτροπή εντός τριετίας, επιβάλ-
λεται πρόστιμο ύφους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά 
όχημα, σε δεύτερη υποτροπή αφαιρείται το Ε.Σ.Λ. της 
επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Ειδικά για παραβάσεις της διάταξης της παρ. 3 του άρ-
θρου 7 ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες ελεγκτικές 
αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ως προς την απόκρυφη 
φορολογητέας ύλης και τις λοιπές παραβάσεις της φο-
ρολογικής νομοθεσίας.»

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

(7)
    Επιβολή προστίμου στην ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΡΙΓΚΑ 

του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για την τελωνειακή παράβαση 

της λαθρεμπορίας.

  Με την αριθμ. 248/2016/19-11-2018 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Β΄ Τελωνείου Πειραιά, 
σύμφωνα με το άρθρο 119Α, το άρθρο 142 παρ. 2 και 
το άρθρο 155 του ν. 2960/2001, επιβάλλουμε στην ΣΠΥ-
ΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΡΙΓΚΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ: 135162815 
με Α.Δ.Τ.: ΑΒ405773, με στοιχεία κατοικίας, σύμφωνα 
με τα αρχεία του ELENXIS επί της οδού Χελιδονούς 93, 
14565 - Κηφισιά Αττικής, νυν αγνώστου διαμονής, το 
συνολικό πρόστιμο ύψους 1.500,00 € (χίλια πεντακόσια 
ευρώ) για την Τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας, 
καθώς επίσης καταλογίζουμε, στην ανωτέρω, ως δια-
φυγόντες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις (ΕΦΚ, ΦΠΑ, 
ΕΤΕΠΠΑΑ, ΤΧ και ΟΓΑ επί ΤΧ) το ποσό των 57,27 ευρώ 
(πενήντα επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτά).

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 31/27-11-2018 (8)
    Εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου 

της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου στους Προϊσταμένους Τμη-

μάτων.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικό-
τερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου 
β' της παρ. 6 του άρθρου 14 του νόμου, σύμφωνα με την 
οποία υπογράφει την πράξη ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., 
του άρθρου 7 και του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του ν. 4410/2016.

γ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 
(Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, με θέμα «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντο-
λή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», 
και ειδικότερα τις περιπτώσεις 

α) 43, «Τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μη-
νιαίας ισχύος που χορηγείται για είσπραξη χρημάτων ή 
για μεταβίβαση ακινήτου».

β) 44, «Τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μη-
νιαίας ισχύος, αν υφίστανται οφειλές σε αναστολή ή το 
αποδεικτικό εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης 
για είσπραξη χρημάτων ή το αποδεικτικό εκδίδεται για 
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μεταβίβαση ακινήτου και υφίστανται ληξιπρόθεσμες 
ρυθμισμένες οφειλές».

γ) 48, «Την έγκριση προγράμματος ρύθμισης του 
άρθ. 43 του ν. 4174/2013 και των υποπαραγράφων Α1 
και Α2 της παραγράφου Α' του ν. 4152/2013 (Α΄107)». και

δ) 163, «Τυχόν άλλες αρμοδιότητες, πλην των ανωτέ-
ρω, που σύμφωνα με τον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας 
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών 
από τυχερά παίγνια (ή με άλλες διατάξεις) ασκούνταν 
πριν από την ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
στις ανωτέρω φορολογίες από τον αρμόδιο Προϊστά-
μενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή από άλλο 
όργανο, μεταβιβάζονται με την παρούσα στα όργανα 
αυτά», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγρά-
φου β' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την με αρ. ΔΔΑΔ Γ 1054873 ΕΞ 2018/5-4-2018 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, με θέμα «Επιλογή και τοποθέτηση προϊστα-
μένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και 
Υποδιεύθυνσης, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

4. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. 
Ηρακλείου σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Την εκχώρηση περαιτέρω, της εξουσιοδότησης της 
υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.: α) «Με 
εντολή Διοικητή»:

1. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων, για όσα 
αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44, του πίνακα της 
με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017, από-
φασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, θα υπο-
γράφει αντ' αυτού ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του 
Τμήματος.

2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δικαστικού και 
Νομικής Υποστήριξης, για όσα αναφέρονται στην περί-
πτωση 48 του πίνακα της με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 
ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, θα υπο-
γράφει αντ' αυτού ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του 
Τμήματος.

β) «Με εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.»:
Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συμμόρφωσης και 

Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, για όσα αναφέ-
ρονται στην περίπτωση 163 του πίνακα της με αριθμό 
Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017, απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, θα υπο-
γράφει αντ' αυτού ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του 
Τμήματος.

Με την παρούσα καταργείται η προηγούμενη ημερή-
σια διαταγή No 8/22-8-2017, η οποία έχει δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 3056/ 
5-9-2017 τ.Β΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο προϊστάμενος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 14592/5401 (9)
    Τροποποίηση συστατικής πράξης του Περιβαλ-

λοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψιν
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

5. Την αριθμ. 8753/1992 (ΦΕΚ Β' 689/1983) απόφα-
ση του Νομάρχη Αττικής, περί σύστασης «ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις αριθμ. 32054/26616/2013 (ΦΕΚ Β' 
1705/2013), 32099/24771/2014 (ΦΕΚ/Β'/2182/2014 και 
29128/52455/2014 (ΦΕΚ Β' 3574/2014) αποφάσεις Γεν. 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Την αριθμ. 4/2016 απόφαση (ΑΔΑ: 7ΧΡΙΟΡΙΕ-ΧΓ6) 
διοικητικού συμβουλίου του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ» περί τροποποίη-
σης της συστατικής πράξης του συνδέσμου.

7. Την 50579/19343/30.06.2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
εγκρίσεως της τροποποίησης της συστατικής πράξης 
του περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πει-
ραιά ως προς άρθρο Σκοποί του Συνδέσμου, στο οποίο 
προστίθεται το εξής εδάφιο: στ) Υλοποίηση ενεργειών 
φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς.

8. Την 6/2018 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗ-
ΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ» περί τροποποίησης της συστατικής πρά-
ξης του συνδέσμου ως προς τον σκοπό.
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9. Την υπ' αρ. οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 
2055/Β/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής.

10. Την υπ' αρ. οικ. 59395/21881/14.07.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ» ως 
ακολούθως:

Στον σκοπό του ΠΕΣΥΔΑΠ, προστίθενται παράγραφοι 
οι οποίες ταξινομούνται ως (ζ), (η), (θ) και (ι) και διατυ-
πώνονται ως εξής:

(ζ) Υλοποίηση προληπτικών ενεργειών πυροπροστα-
σίας κατά την ξηροθερμική περίοδο.

(η) Υλοποίηση προληπτικών ενεργειών αντιμετώπισης 
της παράνομης υλοτομίας κατά την χειμερινή περίοδο.

(θ) Ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητο-
ποίησης. 

(ι) Εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης 
Νεκρών (ΚΑΝ).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 8753/1983 απόφαση 
του Νομάρχη Αττικής και Πειραιά, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 761 (10)
    Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης στους 

Ληξιάρχους του Δήμου Παλαμά, για το έτος 2019.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
- του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 περί σύσταση Δήμων,
- της παρ. 1 περιπτ. δ' του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/2010 τ. Α'),
- του άρθρου 254 του ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011(ΦΕΚ 

226/τ. Α΄/27-10-2011).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007), «Κώδικας Κατάστασης Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» που αναφέρονται 
αντίστοιχα στις «Αποδοχές-Υπερωριακή Εργασία - Επι-
δόματα» καθώς και στην «Αποζημίωση υπαλλήλων οι 
οποίοι εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα.

4. Την υπ' αριθ. 2/78400/0022/14-11-2011 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την παρ. 1 του άρθ. 45 του ν. 4071/2012 με το οποίο 
αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθ. 20 του ν. 4024/2011.

6. Την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4147/2013 (Τροπο-
ποιήσεις του ν. 4024/2011).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16.12.2015 τ. Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

8. Την αρ. 19557/2014/14-10-2014 πρόταση του Δη-
μάρχου Παλαμά για τον ορισμό των Ληξιάρχων.

9. Την αριθ. 19543/213932/29-10-2014 (ΦΕΚ 3060/ 
τ. Γ΄/13-11-2014) απόφαση της Γ. Γ Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για την ανάθε-
ση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου 
Παλαμά.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 10-6012.00 του σκέ-
λους των εξόδων με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες» του πρ/σμού του Δήμου έτους 2019, 
συνολικού ποσού 5.000,00 €.

11. Το γεγονός ότι στους υπάλληλους του Δήμου μας, 
που με την ανωτέρω απόφαση έχουν οριστεί Ληξίαρχοι, 
έχουν ανατεθεί και επιπλέον καθήκοντα, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε μέχρι 20 ώρες, κατά μήνα υπερωριακής 
απασχόλησης για το έτος 2019, για τους υπαλλήλους του 
Δήμου μας, που έχουν οριστεί Ληξίαρχοι και συγκεκρι-
μένα για τους κάτωθι:

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Ε. Ονοματεπώνυμο 

υπαλλήλου
Κλάδος/

Ειδικότητα
Βαθ-
μός

Παλαμά Δ.Ε. 
Παλαμά Μάντζος Άρης ΠΕ Κοινωνιο-

λόγων Α'

Σελλάνων Δ.Ε. 
Σελλάνων

Σιαφάκα 
Βενετία

ΔΕ1 Διοικη-
τικού Α'

Φύλλου Δ.Ε. 
Φύλλου

Μαυροπούλου 
Αφροδίτη

ΔΕ1 Διοικη-
τικού Α'

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παλαμάς, 28 Νοεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 64 (11)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού και Περι-
βάλλοντος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος - "Ο Ξε-
νοφών" Ν.Π.Δ.Δ. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. δ' του άρθρου 58 
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του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» που αφορούν 
τις αρμοδιότητες του Προέδρου.

2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α'/30-5-1997)»Διοίκηση, οργά-
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν.  3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/08-06-2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» περί της υποχρεωτικής 
δημοσίευσης των κανονιστικών αποφάσεων σε μια ημε-
ρήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

4. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
ν. 3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ( ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α'/16-12-2015 "Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού 
των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ καθώς και των Δ.Ε.ΚΟ. του 
ν. 3429/2005 (α'314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98 Α/26-04-2013) « Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό-

σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» 
και άλλες διατάξεις» περί δημοσίευσης των αποφάσεων 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας.

7. Το γεγονός ότι, οι ανάγκες των υπηρεσιών του 
ΝΠΔΔ επιβάλλουν την καθιέρωση υπερωριακής απα-
σχόλησης των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου υπαλλήλων 
που απασχολούνται στις Διοικητικές και Οικονομικές 
Υπηρεσίες, και Πρακτικογράφων, λόγω εποχιακών ή 
απρόβλεπτων αναγκών που δεν είναι δυνατόν να αντι-
μετωπισθούν μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας, 
αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για το 
χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2019, των 
μόνιμων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. και πρακτικο-
γράφου του Ο.Π.Π. και Π. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», οι οποίοι θα απασχοληθούν πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας τους και κατά τις απογευ-
ματινές ώρες, μέχρι την συμπλήρωση είκοσι (20) ωρών 
μηνιαίως ανά υπάλληλο.

2. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω 
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ και ύστερα από σχετική 
βεβαίωση των αρμοδίων οργάνων.

3. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την υπερωριακή 
απασχόληση θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2019, ως ακολούθως:

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02054410512180008*

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΟΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 10-6012.001 1 1.000,00 €

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (Ι.Δ.Α.Χ,)

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΟΣΟΥ

1. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Κ.Α. 10-6022.002 3 2.800,00

2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Κ.Α. 10-6022.001 1 1.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αρτέμιδα, 10 Νοεμβρίου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΔΟΝΑΤΟΣ ΓΚΕΛΙΑΣ  
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