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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουλίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με
το άρθρο 79 του N. 4316/2014 (Α’ 270).

2

Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.):
Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και
αναστολής πληρωμής».

3

Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και έγκριση παράτασης του απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016,
του Ν.Π. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού» Δήμου Σερρών.

4

Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών.

5

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Χρυσού Μαρία του
Ελευθερίου.

6

Έγκριση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21206
(1)
Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με
το άρθρο 79 του N. 4316/2014 (Α’ 270).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του
N. 4316/2014 (Α’ 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας,
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 2163

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του
N. 4071/2012 (Α’ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»)», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του N. 4170/2013
(Α’ 163) και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του
N. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 27
του N. 4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
Οργάνων και λοιπές ρυθμίσεις».
5. Το Π.δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το Π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Την υπ’αριθ. Υ29/09.10.2015 (Β’ 2168) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
8. Την υπ’αριθ. 36166/14.10.2015 (Β’ 2252) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα.
9. Την υπ’αριθ. 18109/26.04.2013 (Β’ 1215) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί
συμψηφισμού οφειλών Δήμου Καρδίτσας προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
10. Την υπ’αριθ. 45551/30.12.2015 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας,
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
τους - Α’ κατανομή έτους 2016.
11. Την από 31.05.2016 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
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12. Τα υπ’ αριθ. α) 1672/02.02.2016 και 2409/
15.02.2016 έγγραφα του Δήμου Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας,
β) την υπ’ αριθ. 14556/09.05.2016 βεβαίωση οφειλών
της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, γ) την υπ’ αριθ. 4957/26.04.2016
βεβαίωση οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιφερειακού Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Καρδίτσας,
δ) την υπ’ αριθ. 281/28.01.2016 βεβαίωση οφειλής του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ), και
ε) την υπ’αριθ. 11/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία μεταξύ άλλων αιτείται και την μετάπτωση / υπαγωγή των ρυθμισμένων με την υπ’ αριθ.
18109/26.04.2013 (Β’1215) κοινή υπουργική απόφαση
«Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας
προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία»
οφειλών του προς τη Δ.Ο.Υ και ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Δ/νση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ , στις ρυθμίσεις του άρθρου 79
του N. 4316/2014 (Α’270).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
14. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 3.030.690,79 € (οφειλές 1.998.643,90 € προς
το Ελληνικό Δημόσιο και 1.032.046,89 € προς Ασφαλιστι-

ΚΩΔ. ΤΠΔ

ΔΗΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τεύχος Β’ 2163/13.07.2016

κά Ταμεία), σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου
Καρδίτσας από το έτος 2016 και μέχρι εξοφλήσεως της
οφειλής, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που τους αποδίδονται
κατ’ έτος μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του Ε.Φ. 07-120. Η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ανωτέρω
Δήμου για την πρώτη πενταετία 2016 - 2020 αναλύεται
ως εξής: α) ποσό 211.574,54€ για το έτος 2016, β) ποσό
423.141,09 € για το έτος 2017, γ) ποσό 423.141,09 € για
το έτος 2018, δ) ποσό 423.141,09 € για το έτος 2019 και
γ) ποσό 423.141,09 € για το έτος 2020, αποφασίζουμε:
1. Οφειλές ποσού ύψους α) 1.998.643,90 € προς το
Ελληνικό Δημόσιο β) 464.988,67 € προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
Καρδίτσας και γ) 567.058,22 € προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ του Δήμου Καρδίτσας
Ν. Καρδίτσας, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεως τους
με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 35.261,76 € από
τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών σύμφωνα με τον κάτωθι
πίνακα.

ΚΥΡΙΑ
ΟΦΕΙΛΗ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,
ΦΟΡΟΙ,
ΤΟΚΟΙ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

1.593.026,81

405.617,09

1.998.643,90

23.254,00

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ.
ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

567.058,22

0,00

567.058,22

6.597,66

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

350.498,60

114.491,05

464.989,65

5.410,09

3.030.691,77

35.261,76

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

2. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 11/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους φορείς ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου
των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την
οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί.
4. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά
βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μεριμνεί αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου ή επιστρέφεται στο Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο Δήμο.
5. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων στους δήμους, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση:
i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του N. 1882/1990 (Α’
43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό
διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του
Ποινικού Κώδικα,
iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη
επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του Δήμου,
iv) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του N. 2523/1997 (Α’ 179) και του άρθρου 20 του N. 2648/1998
(Α’ 238) πλην της παραγράφου 2.
6. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς
παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να
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Τεύχος Β’ 2163/13.07.2016

εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή υπουργική απόφαση το
υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των
προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί
του εναπομείναντος αυτού ποσού.
7. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών,
το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε
όλους τους Δήμους. Τα συμψηφισθέντα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντολές,
από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των δήμων» (No 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω
αποδόσεων, ο Δήμος Καρδίτσας θα πρέπει να προβεί σε
αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.
8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ’αριθ. 18109/26.04.2013
απόφαση όσον αφορά στον συμψηφισμό οφειλών του Δήμου Καρδίτσας προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ποσού 776.571,93 € για το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΠΟΛ.: 1081
(2)
Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.):
Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και
αναστολής πληρωμής».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του
N. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.ΙΑ.) και ειδικότερα τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7.
2. Τις διατάξεις του N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’) και ειδικότερα των άρθρων 4,5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63.
3. Τις διατάξεις του N. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’).
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222
Α’), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων.
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5. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 1/20.1.2016
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 18/20.1.2016 του «Τεύχους
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» για την
επιλογή και διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την ΠΟΛ 1163/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1711 Β’).
7. Την ΠΟΛ 1212/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2120 Β’).
8. Την ΠΟΛ 1073/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1653 Β’).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στην ΠΟΛ 1212/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, η φράση «και της
παραγράφου 5 του άρθρου 3» διαγράφεται.
β. Στις περιπτώσεις 1 και 2 της ενότητας Α του άρθρου
2, η φράση «μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015» αντικαθίστανται από τη λέξη «εμπρόθεσμα».
γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της ενότητας Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την
πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα
στην ΠΟΛ. 1041/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 926 Β’).»
δ. Η ενότητα Β του άρθρου 2 καταργείται και η ενότητα
Γ μετονομάζεται σε ενότητα Β.
ε. Στο συνημμένο παράρτημα, οι φράσεις «Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων» και «Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββάΐδου», αντικαθίστανται
από τη φράση «Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων».
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει για τις δηλώσεις
ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2016 και επόμενων.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2529+419
(3)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και έγκριση παράτασης του απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016, του
Ν.Π. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού» Δήμου Σερρών.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
• Των άρθρων 214,225,238 και 280 του Ν. 3852/2010
, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
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(ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010), με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης.
• Του Π.δ. 142/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» (ΦΕΚ 235
Α΄/27-12-2010).
3. Του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης
11-10/18-10-01 (ΦΕΚ Β’ 1362): Πρότυπος Κανονισμός
λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας των
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού.
4. Των άρθρων 36 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 A΄/22-4-2005).
6. Την αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (ΦΕΚ 24/
Α΄/6-2-2015).
7. Του άρθρου 56 του N.4257/2014 σύμφωνα με τις
οποίες «Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του δύναται να μεταβιβάζει στους
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ορισμένες
από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα υπογραφής με
εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2
και 4 του άρθρου 54 του Προεδρικού διατάγματος [Π.δ.]
63/2005. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί
τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι
κενή».
8. Της αριθ. 2393/28-2-2015 (ΦΕΚ 516/τ.Β’/3-4-2015)
απόφασής μας, περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου
«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού» Δήμου Σερρών, ύστερα από την
αριθ. 14/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του νομικού προσώπου.
9. Της αριθ. 190/2015 (2η ορθή επανάληψη) απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου
«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού» Δήμου Σερρών, περί εξαίρεσης για
το έτος 2016, από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας και την καθιέρωση λειτουργίας από τις 14:30 π.μ.
έως τις 22:00 μ.μ., με την παράταση λειτουργίας κατά
2 ώρες έως 24:00 μ.μ., των αθλητικών εγκαταστάσεων
του νομικού προσώπου και ανάκληση της αριθ. 14/2015
όμοιας.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα, προκαλείται δαπάνη ύψους 4.300,00 €, για το έτος 2016, για την κάλυψη
της οποίας έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στους
Κ.Α. 02.15.6012.01 «Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης» 3.500,00 ευρώ και 15/6022.01 «Αποζημίωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ Αθλητισμού»,
ποσού 800,00 ευρώ, του προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους, σύμφωνα με την αριθ. 1279/1-6-2016 βεβαίω-
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ση της οικονομικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου,
αποφασίζουμε:
Α. Την εξαίρεση για το έτος 2016 από την εφαρμογή
της πενθημέρου εργασίας και την καθιέρωση λειτουργίας από τις 14:30 π.μ. έως τις 22:00 μ.μ., με την παράταση
λειτουργίας κατά 2 ώρες έως 24:00 μ.μ. των κλειστών
γυμναστηρίων Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων και αθλητικού πάρκου Ομόνοιας, του κολυμβητηρίου Κοιλάδας
Αγίων Αναργύρων και του Δημοτικού Σταδίου, εφόσον
σ’ αυτά αγωνίζονται επαγγελματικές ομάδες εθνικών
κατηγοριών.
Β. Ανακαλούμε την αριθ. 2393/28-2-2015 (ΦΕΚ 516/
τ.Β’/3-4-2015) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 9565+8353
(4)
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35 και 36 του
Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/3-3-1994) ανεξάρτητης αρχής
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» του Π.δ. 37α/1987, τις διατάξεις του Π.δ. 22/1990
και του Π.δ/τος 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980 «Περί
κινήτρων διά την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως Αποχετεύσεως» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 άρθρου
6 του Ν. 2307/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 33 του
Ν. 3274/2004.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6, 95, 97, 102 παρ. 1,
104 παρ. 2, 254, 257 παρ. 2γ, 3 και 5, 258 παρ. 1, 2 και 3
και 280 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010).
6. Το Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α΄/
27-12-2010).
7. Την αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (ΦΕΚ 24/
Α΄/6-2-2015).
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του N. 4257/2014 σύμφωνα με τις οποίες «Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τηρουμένων των διατάξεων των
παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 54 του προεδρικού
διατάγματος [Π.δ.] 63/2005. Τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα
όταν η θέση είναι κενή».
9. Την αριθ. 5804/16-10-2014 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με
την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (ΦΕΚ 2995/
τ.Β΄/6-11-2014).
10. Την αριθ. 191/2015 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αναφέρεται στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και την αριθ. 506/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, που γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..
11. Την αριθ. 52/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αναφέρεται
στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και την αριθ.
202/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
που γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
12. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή του
Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθ. 52/2016 (ορθή επανάληψη)
απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
με την οποία ψηφίστηκε η τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής και εγκρίθηκε με την αριθ.
202/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
ως εξής:
1.1.1 Στο άρθρο 15 του ΟΕΥ με τίτλο «Οργανόγραμμα
και οργανικές θέσεις της ΔΕΥΑΣ», στο Τμήμα Διοίκησης
και Οικονομικών, στο εδάφιο 1 περιγράφεται ειδικότητα
με τίτλο «Π.Ε. Οικονομολόγος, Διοικητικός, Λογιστικός
και κατηγορία ΠΕ». Η εν λόγω θέση τροποποιείται ως
προς την ειδικότητα και την κατηγορία και περιγράφεται
πλέον με τίτλο ως ακολούθως: «Π.Ε./ΤΕ Οικονομολόγος,
Διοικητικός, Λογιστικός και κατηγορία ΠΕ/ΤΕ».
1.1.2. Στο άρθρο 15 του ΟΕΥ με τίτλο «Οργανόγραμμα
και οργανικές θέσεις της ΔΕΥΑΣ», στο Τμήμα Εκμετάλλευσης & Κατανάλωσης, στο εδάφιο 1 περιγράφεται
ειδικότητα με τίτλο «Π.Ε. Οικονομολόγος, Πολ. Μηχανικός, Μηχανολόγος, Περιβαλλοντολόγος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Διοικητικός, Λογιστικός και κατηγορία ΠΕ».
Η εν λόγω θέση τροποποιείται ως προς την ειδικότητα
και την κατηγορία και περιγράφεται πλέον με τίτλο ως
ακολούθως: «Π.Ε./ΤΕ Οικονομολόγος, Πολ. Μηχανικός,
Μηχανολόγος, Περιβαλλοντολόγος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Διοικητικός, Λογιστικός και κατηγορία ΠΕ/ΤΕ».
1.1.3. Στο άρθρο 15 του ΟΕΥ με τίτλο «Οργανόγραμμα
και οργανικές θέσεις της ΔΕΥΑΣ», στο Τμήμα Η/Μ, στο
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εδάφιο 1 περιγράφεται ειδικότητα με τίτλο «Π.Ε. Π.Ε. Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κατηγορία ΠΕ».
Η εν λόγω θέση τροποποιείται ως προς την ειδικότητα
και την κατηγορία και περιγράφεται πλέον με τίτλο ως
ακολούθως: «Π.Ε./ΤΕ Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κατηγορία ΠΕ/ΤΕ».
1.1.4 Στο άρθρο 15 του ΟΕΥ με τίτλο «Οργανόγραμμα
και οργανικές θέσεις της ΔΕΥΑΣ», στο Τμήμα Ύδρευσης Υγιεινής & Πόσιμου Ύδατος, στο εδάφιο 1 περιγράφεται
ειδικότητα με τίτλο «Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός ή
Περιβάλλοντος ή Αρχιτέκτων Μηχανικός και κατηγορία
ΠΕ. Η εν λόγω θέση τροποποιείται ως προς την ειδικότητα και την κατηγορία και περιγράφεται πλέον με τίτλο
ως ακολούθως: «Π.Ε./ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός
ή Περιβάλλοντος και κατηγορία ΠΕ/ΤΕ».
1.1.5 Στο άρθρο 15 του ΟΕΥ με τίτλο «Οργανόγραμμα και οργανικές θέσεις της ΔΕΥΑΣ», στο Τμήμα Αποχέτευσης, στο εδάφιο 1 περιγράφεται ειδικότητα με τίτλο
«Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή
Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός ή Περιβάλλοντος ή Αρχιτέκτων Μηχανικός και κατηγορία ΠΕ». Η εν λόγω θέση
τροποποιείται ως προς την ειδικότητα και την κατηγορία
και περιγράφεται πλέον με τίτλο ως ακολούθως: «Π.Ε./
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή
Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός ή Περιβάλλοντος και
κατηγορία ΠΕ/ΤΕ».
1.1.6 Στο άρθρο 15 του ΟΕΥ με τίτλο «Οργανόγραμμα
και οργανικές θέσεις της ΔΕΥΑΣ», στο Τμήμα ΕΕΛ, στο
εδάφιο 1 περιγράφεται ειδικότητα με τίτλο «Π.Ε. Χημικός
Μηχανικός ή Μηχανολόγος ή Πολ. Μηχανικός και κατηγορία ΠΕ». Η εν λόγω θέση τροποποιείται ως προς την
ειδικότητα και την κατηγορία και περιγράφεται πλέον
με τίτλο ως ακολούθως: «Π.Ε./ΤΕ Χημικός Μηχανικός ή
Μηχανολόγος ή Πολ. Μηχανικός και κατηγορία ΠΕ/ΤΕ».
1.1.7 Η § 4 του άρθρου 16 του Ο.Ε.Υ. «Ειδικότητες Προσόντα - Οργανικές θέσεις» τροποποιείται ως προς
την ειδικότητα και την κατηγορία και επαναδιατυπώνεται
ως ακολούθως: «Οικονομολόγος, Διοικητικός / Λογιστικός ΠΕ».
1.1.8 Η § 8 του άρθρου 16 του Ο.Ε.Υ. «Ειδικότητες - Προσόντα - Οργανικές θέσεις» τροποποιείται ως προς την ειδικότητα και την κατηγορία και επαναδιατυπώνεται ως
ακολούθως «Οικονομικό, Διοικητικός / Λογιστικός TE».
1.1.9 Η αρχή του άρθρου 37 του ΟΕΥ τροποποιείται και
επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Άρθρο 37 - Μεταβατικές διατάξεις και άλλες ρυθμίσεις: Μετά την έγκριση
του Οργανισμού αυτού τα στελέχη και όλο το προσωπικό
της ΔΕΥΑ Σερρών τοποθετούνται με βάση τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα τους στις θέσεις που προβλέπονται απ’ αυτόν. Οι εργαζόμενοι κατατάσσονται στις οργανικές θέσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον
παρόντα οργανισμό. Κατ’ εξαίρεση οι υπάλληλοι που
κατέθεσαν στην Επιχείρηση πριν την έγκριση του παρόντος ΟΕΥ πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ
ή και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, περιλαμβανομένων
και των πτυχίων και διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού
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Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των προγραμμάτων σπουδών
επιλογής (Π.Σ.Ε.), τοποθετούνται, κατατάσσονται ή και
μετατάσσονται, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στον
κλάδο ΠΕ/ΤΕ της κατηγορίας των πτυχίου τους και ανεξαρτήτως ειδικότητας, τυπικών και ειδικών προσόντων
της οργανικής θέσης του Ο.Ε.Υ. που θα καταλάβουν».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 5804/16-10-2014 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ.
15390/16-10-2015 όμοια
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Χρυσού Μαρία του
Ελευθερίου.
Με την αριθ. 1060/6-6-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής , που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.δ. 4018/1959
(Α’ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.δ. 23/1992 (Α’ 6),
του Π.δ. 93/1993 (Α’ 39) του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992
(Α’ 43) και του άρθρου 186 παρ. 2 περ. Ζ αριθ. 17 του
Ν. 3852/2010 (α’ 87) χορηγείται στην Χρυσού Μαρία του
Ελευθερίου, κάτοικο Χίου, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αντιπεριφερειάρχης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. απόφ. 110/10
(6)
Έγκριση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον ιδρυτικό Νόμο 2932/2001 της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., άρθρο 10, όπως εγκρίθηκε με το άρθρο 22 του ως άνω νόμου
«Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου» παρ. 2, εδαφ. (ιθ) «Συντάσσει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας της Εταιρείας και το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού».
2. Τον Νόμο 3429/2005.
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (ΦΕΚ 9550/3-8-2009, Απόφ.
766/2009 Δ.Σ./ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.),
4. Την απόφ. 95/16-10-2015 περί συγκρότησης του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4384/2016.
7. Τις ΑΠ. ΑΝ. Υ. 1/2016 και 4/2016,
8. Τα υπ’ αριθμ. 1277/02-03-2016, 1305/03-03-2016, 1342/04-03-2016, 1343/04-03-2016 και 1384/07-03-2016
έγγραφα των Δ/νσεων και Υπηρεσιών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. περί αναγκών για εργασία των εργαζομένων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
9. Την εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου κατά την οποία κατατέθηκε η υπ’ αριθ. 3718/17-6-2016 εισήγηση
της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικών και Προμηθειών.
10. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Την καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (απογευματινή υπερωριακή εργασία)
και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου (εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) για τους
δεκαοκτώ (18) υπηρετούντες υπαλλήλους κατά το Α’ εξάμηνο 2016, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ως κάτωθι:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΗΜΕΡΕΣ / ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

120

96

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

120

96

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

120

96

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

120

96

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

120

96

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2

120

96

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

2

120

96

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1

120

96

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

2

120

96
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Β. Την καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (απογευματινή υπερωριακή εργασία)
και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου (εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) για τους
δεκαοκτώ (18) υπηρετούντες υπαλλήλους κατά το Β΄ εξάμηνο 2016, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ως κάτωθι:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

2
1
3
2
3
2
2
1
2

120
120
120
120
120
120
120
120
120

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ / ΥΠΑΛΛΗΛΟ
96
96
96
96
96
96
96
96
96

Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, των ωρών νυχτερινής εργασίας ή
Κυριακών και των εξαιρέσιμων ημερών, καθώς και ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται υπερωριακά
εξαρτάται κάθε φορά από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε
Διεύθυνσης και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
Το εκτιμώμενο ύψος της δαπάνης για κάθε εξάμηνο ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 23 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΗΣ
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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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται 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.
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. 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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02021631307160008*

