
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-
στήματος της Εταιρείας «FOYER SERVICES S.A.» 
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

2 Αποδοχή δωρεάς του κόστους επισκευής - ενερ-
γοποίησης του ΠΛΣ 258 του Κ.Λ/Χ Θεσσαλονίκης 
από την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)».

3 Αποδοχή δωρεάς μίας (01) μεταχειρισμένης δί-
κυκλης μοτοσικλέτας και του κόστους αγοράς -
τοποθέτησης εξοπλισμού ηχητικής - οπτικής σή-
μανσης περιπολικού οχήματος σε αυτή, για το 
Λ/Χ Σπετσών από τον ΛΑΙΜΟ Φίλιππο Παντελή.

4 Αποδοχή δωρεάς του κόστους επισκευής και συ-
ντήρησης των μπαλονιών του ΠΛΣ 1022 του Κ.Λ/Χ 
Αλεξανδρούπολης από την εταιρεία «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.».

5 Δωρεά κόστους αγοράς ανταλλακτικών και επι-
σκευής της μηχανής του περιπολικού σκάφους 
ΠΛΣ 217 Λιμεναρχείου Ύδρας από το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Ύδρας.

6 Αποδοχή δωρεάς ενός (01) μεταχειρισμένου οχή-
ματος τύπου SUV 4X4 μάρκας NISSAN X-TRAIL για 
το Κ.Λ/Χ Κέρκυρας/ Α’ Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκα-
στρίτσας από την εταιρεία «ΠΑΡΕΛΙΩΝ Α.Ε.».

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του YORDANOV 
MARIN.

8 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9909/Β2-1070/ 
28.9.2010 απόφασης με θέμα «Ορισμός Εθνικών 
Αρχών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την 
υπ’ αριθ. 6157/Β2-457/21.7.2017 απόφαση.

9 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9908/Β2-1069/ 
28.9.2010 απόφασης με θέμα «Ορισμός Φορέων 
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος», όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ’ αριθ. 6195/
Β2-462/25.7.2017 απόφαση.

10 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δή-
μου Αιγιαλείας.

11 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Γραμ-
ματέα Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου - Λί-
μνης - Αγίας Άννας.

12  Συμπλήρωση και τροποποίηση της Απόφασης 
υπερωριακής εργασίας ως προς (24) υπάλληλους 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ του Δήμου Νέας Σμύρνης 
για το έτος 2017.

13 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν της 
υποχρεωτικής για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017 
για την υπάλληλο Ρουμελιώτου Ιωάννα του Δημη-
τρίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2212.2-1/5100/68391/2017 (1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκατα-

στήματος της Εταιρείας «FOYER SERVICES S.A.» 

που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22-4-1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

θ. Του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016).

ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
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υπηρεσιών» (Α' 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10-8-2012). 

ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...». 

ιβ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ιγ. Της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β/
14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β/
14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το αριθ. 162925933957 1103 0035 παράβολο Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 06 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση της εταιρείας 
«FOYER SERVICES S.A.», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί-
ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «FOYER SERVICES 
S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή 
της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 και με 
το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως, εφόσον 
επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται απο-
κλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, μεσιτεία ναυλώσεων 
ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική 
ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικό-
τητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και 
τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, 
καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που 
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παρα-
πάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ-
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται 
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά-
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τή-

ρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της 
Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα 
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «FOYER SERVICES S.A.» που εδρεύει στα 

νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες 
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερι-
κού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 
του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 
του ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, 
καθώς και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο 
στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας 
και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Δ/νση του Γραφείου ή 
Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το αντικείμενο των 
εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος και 
την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού 
προσωπικού που απασχολείται σ' αυτό και το ποσό που 
εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέ-
πεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορο-
λογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς 
και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν 
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται 
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) Το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά-
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος. 
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ιι) Τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

ιιι) Τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες 
από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλ-
λοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή 
σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοι-
κίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της 
συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το 
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως της 
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύ-

ει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι-
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Δι-
εύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω 

τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του 
Γραφείου ή Υποκαταστήματος της που ιδρύεται με την 
απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(2)
     Αποδοχή δωρεάς του κόστους επισκευής - ενερ-

γοποίησης του ΠΛΣ 258 του Κ.Λ/Χ Θεσσαλονίκης 

από την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ-

ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)».

   Με την αρ. πρωτ. 2824.76/67287/2017/21-09-2017 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν 
με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, καθώς επίσης και αυ-
τές των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, 
γίνεται αποδεκτή η με αριθ. 7117 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» περί δωρεάς του κόστους 
επισκευής - ενεργοποίησης του ΠΛΣ 258 του Κ.Λ/Χ Θεσ-
σαλονίκης, αξίας περίπου πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).

   Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(3)
    Αποδοχή δωρεάς μίας (01) μεταχειρισμένης δίκυ-

κλης μοτοσικλέτας και του κόστους αγοράς -το-

ποθέτησης εξοπλισμού ηχητικής - οπτικής σή-

μανσης περιπολικού οχήματος σε αυτή, για το 

Λ/Χ Σπετσών από τον ΛΑΙΜΟ Φίλιππο Παντελή.

   Με την αρ. πρωτ. 2824.76/67283/2017/21-09-2017 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν 
με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, καθώς επίσης και 
αυτές των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώ-
δικα, γίνεται αποδεκτή η από 23-03-2017 πρόταση δω-
ρεάς του ΛΑΙΜΟΥ Φίλιππου Παντελή καθώς και η από 
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19-5-2017 συμπληρωματική αυτής, περί δωρεάς μίας 
(01) μεταχειρισμένης δίκυκλης μοτοσικλέτας και του 
κόστους αγοράς - τοποθέτησης εξοπλισμού ηχητικής 
-οπτικής σήμανσης περιπολικού οχήματος σε αυτή για το 
Λ/Χ Σπετσών, αξίας περίπου πέντε χιλιάδων διακοσίων 
δεκατεσσάρων ευρώ (5.214€).

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(4)

    Αποδοχή δωρεάς του κόστους επισκευής και 

συντήρησης των μπαλονιών του ΠΛΣ 1022 του 

Κ.Λ/Χ Αλεξανδρούπολης από την εταιρεία «ΖΥ-

ΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.».

   Με την αρ. πρωτ. 2824.76/67290/2017/21-09-2017 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το 
άρθρο 32 του ν. 4223/2013, καθώς επίσης και αυτές των 
άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται 
αποδεκτή η από 04-08-2017 και με αριθ. Πρωτ. 060 πρό-
ταση δωρεάς της εταιρείας «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» περί ανάληψης του κόστους επισκευής 
και συντήρησης των μπαλονιών του ΠΛΣ 1022 του Κ.Λ/Χ 
Αλεξανδρούπολης, αξίας περίπου δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000 €).

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(5)

    Δωρεά κόστους αγοράς ανταλλακτικών και επι-

σκευής της μηχανής του περιπολικού σκάφους 

ΠΛΣ 217 Λιμεναρχείου Ύδρας από το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Ύδρας.

   Με την αρ. πρωτ. 2824.76/67281/2017/21-09-2017 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το 
άρθρο 32 του ν. 4223/2013, καθώς επίσης και αυτές των 
άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα γίνονται 
αποδεκτές οι με αριθ. 31/2017 και 32/2017 αποφάσεις 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας περί ανάληψης 
του κόστους αγοράς ανταλλακτικών και επισκευής της 
μηχανής του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 217 του Λ/Χ 
'Υδρας, αξίας περίπου δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα 
επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (2.267,98 €).

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

(6)
     Αποδοχή δωρεάς ενός (01) μεταχειρισμέ-

νου οχήματος τύπου SUV 4X4 μάρκας NISSAN 

X-TRAIL για το Κ.Λ/Χ Κέρκυρας/ Α' Λιμενικό Τμή-

μα Παλαιοκαστρίτσας από την εταιρεία «ΠΑΡΕ-

ΛΙΩΝ Α.Ε.».

   Με την αρ. πρωτ. 2824.76/67278/2017/21-09-2017 
Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το 
άρθρο 32 του ν. 4223/2013, καθώς επίσης και αυτές των 
άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα γίνεται 
αποδεκτή η από 21-06-2017 πρόταση δωρεάς της εται-
ρείας «ΠΑΡΕΛΙΩΝ Α.Ε.», με την οποία δωρίζει ένα (01) 
μεταχειρισμένο όχημα τύπου SUV 4X4 μάρκας NISSAN 
X-TRAIL στο Κ.Λ/Χ Κέρκυρας /Α' Λ/Τ Παλαιοκαστρίτσας, 
αξίας περίπου τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα 
τριών ευρώ (4.233€).

 Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(7)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του YORDANOV 

MARIN.

   Με τη με αριθμό MRN 16GRYK07010000227-9/
13-12-2016 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Δι-
εύθυνσης Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ' εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλεται, 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 
2 και 155 παρ. 2 εδαφ. ζ' του Ν. 2960/2001, σε βάρος 
του (επ) YORDANOV (ov) MARIN του YORDANOV και της 
GANKA, γεννηθέντα στη Βουλγαρία την 20/12/1977, κά-
τοχο της με αριθ. 621045125 ταυτότητας Βουλγαρίας, 
με Α.Φ.Μ. 115493883, κάτοικο Αθηνών, οδός Καλύμνου 
αριθ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος, 
λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης, και συγκε-
κριμένα της κατοχής από κοινού με τον (επ) KULEV (ov) 
DRAGOMIR του VASILEV, εντός του Ι.Χ.Ε. οχήματος με 
αριθμό κυκλοφορίας Ρ4203ΡΒ, ποσότητας χιλίων πε-
ντακοσίων (1.500) πακέτων λαθραίων τσιγάρων μάρ-
κας «EVA SLIMS», χωρίς την προηγούμενη καταβολή των 
αναλογούντων φόρων, που έλαβε χώρα την 14-05-2011 
και ώρα 16:15' στο λιμάνι της Πάτρας, ανερχόμενο κατ' 
επιμερισμό, βάσει του βαθμού συμμετοχής του στην πα-
ράβαση, στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενή-
ντα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (6.993,22 €), και 
συνολικά στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων 
ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (13.986,45 
€), για την καταβολή του συνόλου του οποίου κηρύχθηκε 
αλληλεγγύως συνυπόχρεος.

   Η Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ
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    Αριθμ. 7304/Β2-576 (8)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 9909/Β2-1070/ 

28.9.2010 απόφασης με θέμα «Ορισμός Εθνικών 

Αρχών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την 

υπ' αριθ. 6157/Β2-457/21.7.2017 απόφαση.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 11, παράγραφος 3, του ν. 3832/2010 

(ΦΕΚ 38/Α'/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α'/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

2. Το άρθρο 5, παράγραφος 2, του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2015.

3. Τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρί-
ου 2013 με θέμα «Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 
2013-2017», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
1383/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβου-
λίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

4. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Διορισμός 
του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-
ΣΤΑΤ)» (ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./2016).

5. Την υπ' αριθ. 9909/Β2-1070/28.9.2010 (ΦΕΚ 1629/ 
Β'/11.10.2010) απόφαση με θέμα «Ορισμός Εθνικών Αρ-
χών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ' αριθ. 
6157/Β2-457/21.7.2017 (ΦΕΚ 2773/Β'/9.8.2017) απόφα-
ση.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 9909/Β2-1070/28.9.2010 
απόφαση με θέμα: «Ορισμός Εθνικών Αρχών», όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ' αριθ. 6157/Β2-
457/21.7.2017 απόφαση, κατά το μέρος που αφορά την 
ονομασία της εθνικής Αρχής του Ελληνικού Στατιστι-
κού Συστήματος «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)», η 
οποία αλλάζει σε «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) - Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 7303/Β2-577 (9)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 9908/Β2-1069/ 

28.9.2010 απόφασης με θέμα «Ορισμός Φορέων 

του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος», όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ' αριθ. 6195/

Β2-462/25.7.2017 απόφαση.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 11 παράγραφος 5 του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 

38/Α'/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) 
Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως 
Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α'/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

γ. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Διορισμός 
του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-
ΣΤΑΤ)» (ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./2016).

2. Την υπ' αριθ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 (ΦΕΚ 
1629/Β'/11.10.2010) απόφαση με θέμα «Ορισμός Φο-
ρέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος», όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ' αριθ. 6195/Β2-
462/25.7.2017 (ΦΕΚ 2709/Β'/2.8.2017) απόφαση.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 
απόφαση με θέμα «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στα-
τιστικού Συστήματος», όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
με την υπ' αριθ. 6195/Β2-462/25.7.2017 απόφαση, κατά 
το μέρος που αφορά στην ονομασία του Φορέα του Ελ-
ληνικού Στατιστικού Συστήματος «Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης (ΕΚΤ)», η οποία αλλάζει σε «Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών (ΕΙΕ) - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(10)
    Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δή-

μου Αιγιαλείας. 

  Με την 350/21.07.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αιγιαλείας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, την εγκ. 
9/8402/16.03.2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, την 30356/22.09.2017 
βεβαίωση της προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου, εγκρίνεται:

Α) η τροποποίηση των συμβάσεων για το νέο σχολικό 
έτος 2017-2018 και εφεξής αυξάνοντας το ωράριο σε 
τέσσερις (4) ώρες ημερησίως, το οποίο συνεπάγεται είκο-
σι (20) ώρες εβδομαδιαίως, για τις κάτωθι καθαρίστριες 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης του πίνακα που ακολουθεί.
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τρέχον εβδομαδιαίο 

μειωμένο ωράριο

 απασχόλησης

Μετατροπή 

σε εβδομαδιαία

 απασχόληση

Αρ. πρωτ. 

αίτησης της υπαλλήλου

1 Ζαφειρακοπούλου Διονυσία 

του Κωνσταντίνου

ΥΕ Καθαριστών/-τριών 5 ώρες 20 ώρες 23299/20.07.2017

2 Λαλαΐ Βιολέτα του Ιωάννη ΥΕ Καθαριστών/-τριών 5 ώρες 20 ώρες 23057/19.07.2017

3 Σπυροπούλου Αγγελική

 του Παναγιώτη

ΥΕ Καθαριστών /τριών 5 ώρες 20 ώρες 22902/18.07.2017

4 Λέκκα Ευτυχία του Κωνσταντίνου ΥΕ Καθαριστών/-τριών 7,5 ώρες 20 ώρες 22971/18.07.2017

5 Θεοδωροπούλου Ιωάννα 

του Νικολάου

ΥΕ Καθαριστών/-τριών 10 ώρες 20 ώρες 23002/19.07.2017

Β) η τροποποίηση της σύμβασης για το νέο σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής αυξάνοντας το ωράριο σε πλήρες, 
ήτοι οκτώ (8) ώρες ημερησίως, το οποίο συνεπάγεται σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, για την κάτωθι αναφερό-
μενη καθαρίστρια ΥΕ.

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τρέχον εβδομαδιαίο 

μειωμένο ωράριο 

απασχόλησης

Μετατροπή σε εβδομαδιαία 

πλήρη απασχόληση

Αρ. πρωτ. αίτησης της 

υπαλλήλου

Πετροπούλου Σοφία 

του Χαράλαμπου

ΥΕ Καθαριστών /-τριών 20 ώρες 40 ώρες 22906/18.07.2017

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Αιγιαλείας: 9689/24.03.2017).
(Αριθμ. απόφ. Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (έλεγχος νομιμότητας): 176990/03.08.2017 ΑΔΑ: ΩΟΩ3ΟΡ1Φ-ΔΛΡ).
(Αριθμ. απόφ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.: 222027/25.09.2017).

   Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ

Ι

     Αριθμ. απόφ. 347 (11)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Γραμ-

ματέα Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου - Λί-

μνης - Αγίας Άννας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης»».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176/Α΄) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και 
των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του ν.3429/2005 (314/Α΄) και άλ-
λες μισθολογικές διατάξεις».

3. Την υπ' αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β' του 
ν. 4354/2015 (176/Α') «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 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 κεφ. Α' του 
ν.3429/2005 (314/Α ') και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

4. Την υπ' αριθμ. 40/2015 απόφασή μας με την οποία 
ανατέθηκε η ευθύνη της τήρησης των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου 
- Λίμνης - Αγίας Άννας.

5. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου γίνονται πέραν των ωρών του υποχρεωτικού 
ωραρίου των υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έως 
και 31-12-2017 για ένα (1) υπάλληλο του Δήμου Μαντου-
δίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 1 
Διοικητικού, ο οποίος θα εκτελεί χρέη ειδικού γραμματέα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας 
Άννας.

Καθορίζουμε το όριο υπερωριακής εργασίας να είναι 
αυτό που πραγματοποιείται χωρίς να ξεπερνά το ανώ-
τατο όριο των εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά εξάμηνο 
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των 
δύο εξαμήνων.

Η ωριαία αμοιβή θα καθορίζεται με βάση τις διατά-
ξεις της υπ' αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παρο-
χή οδηγιών για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β' του ν. 
4354/2015 (176/Α') «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
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λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 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 κεφ. Α' του 
ν.3429/2005 (314/Α ') και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

Η δαπάνη της αμοιβής θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012.0002 του 
σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου με την υπ'αριθμ. πρωτ. 
997/69930/17.05.2017 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:7Η0ΜΟΠ10-
36Ν) Προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης 
- Αγίας Άννας που φέρει την ένδειξη : «Αποζημίωση πρακτι-
κογράφου για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού 
Συμβουλίου» με συνολική πίστωση 1.500,00 €.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμ-
φωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 4 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λίμνη, 19 Μαΐου 2017

Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 
Ι

    Αριθμ. 28504 (12)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της Απόφασης 

υπερωριακής εργασίας ως προς (24) υπάλληλους 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ του Δήμου Νέας Σμύρνης 

για το έτος 2017.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 σχετικά 

με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν.3584/2007.
4. Την υπ'αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1 -2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την υπ'αριθμ. 90/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμ-

βουλίου σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης εργασίας 
καθώς και την υπ'αριθμ. 27028-24382/22-6-2012 Από-
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 2056/τ.Β΄/28-6-2012), σύμφωνα με την 
οποία καθιερώνεται λειτουργία σε 24ωρη βάση του 
Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος.

6. Την υπ'αριθμ. 44619/30-12-2016 απόφαση Δημάρ-
χου σχετικά με την καθιέρωση υπερωριών έτους 2017, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4487/τ.Β΄/30-12-2016.

7. Το γεγονός ότι οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλε-
φτεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 όπως προκύπτει 
από την σχετική βεβαίωση του Λογιστικού Τμήματος.

8. Η Δ/νση Καθαριότητας Αποκομιδής και Ανακύ-
κλωσης πλέον των ανελαστικών υποχρεώσεων της που 
απορρέουν από τον ΟΕΥ και αφορούν στην καθαριότη-
τα της πόλης οφείλει να ανταπεξέλθει και σε επιπλέον 
ανάγκες οι οποίες προκύπτουν για έκτακτα και εποχιακά 
γεγονότα και συναρτώνται με την ασφάλεια και την δη-
μόσια υγεία των πολιτών και αφορούν, 1). Στον καθαρι-

σμό της πόλης, κεντρικές πλατειές καθώς και περιφέρεια 
2). Στην απομάκρυνση κλαδεμάτων για την αποφυγή 
ατυχημάτων, 3). Στην απομάκρυνση ογκωδών αντικει-
μένων που εναποθέτουν πολίτες και επιχειρήσεις ανά 
την πόλη, 4). Στην συλλογή κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης πέραν του κανονικού ωραρίου.

9. Την υπ'αρ πρωτ: 24009/4/8/2017 βεβαίωση Λογι-
στικού Τμήματος για την κάλυψη της δαπάνης που θα 
προκύψει από την αύξηση των ωρών, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την καθιέρωση 
για υπερωριακή εργασία για (19) εργάτες αποκομιδής 
και (5) οδηγούς CONTAINERS Ορισμένου χρόνου Ερ-
γασία νυχτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για 
τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας (Υ5). 
Μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις όπως ανα-
φέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, για το έτος 2017 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ Μ.Κ Υ5 (εργασία υπερωριακή, 

νυχτερινή, Κυριακών και 

εξαιρέσιμων ημερών)

Α/Α Υ/Ε Εργάτες Αποκομιδής 

Απορριμμάτων Ορισμένου 

Χρόνου.

1 ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ 1 300

2 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 300

3 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ 1 300

4 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 300

5 ΚΕΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 300

6 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 300

7 ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 300

8 ΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 300

9 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 300

10 ΜΕΛΑΓΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 300

11 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 300

12 ΠΟΝΗΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 300

13 ΡΑΒΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 300

14 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 300

15 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ ΣΟΦΙΑ 1 300

16 ΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 300

17 ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 300

18 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 300

19 ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 1 300

ΚΛΑΔΟΣ Μ.Κ Υ5 (εργασία υπερωριακή, 

νυχτερινή, Κυριακών και 

εξαιρέσιμων ημερών)

Α/Α Δ/Ε οδηγοί container 

Ορισμένου Χρόνου

1 ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 300

2 ΒΟΡΕΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 300

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 300

4 ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 300

5 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2 300
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Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερω-
ριακής απασχόλησης, σε συνδυασμό με την κατανομή 
της, θα προκληθεί δαπάνη για τους υπάλληλους ΟΡΙΣ-
ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ μέχρι του ποσού των 12.462,00 € και 
θα επιβαρυνθεί ο ΚΑ: 20.6042.0001 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Νέα Σμύρνη, 22 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1058 (13)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν της 

υποχρεωτικής για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017 

για την υπάλληλο Ρουμελιώτου Ιωάννα του Δη-

μητρίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙ.Π.Α.Π. 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/2010) - «Πρόγραμμα -Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν.2503/1997.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του 

ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Το άρθρο 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/2015) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

5. Τη με αριθμό πρωτ. 2/2015/5-1-2016 ΔΕΠ «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 
Β' του ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις .... 
και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

6. Την 94/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΚΟΙ.Π.Α.Π. περί ορισμού πρακτικογράφου.

7. Το γεγονός ότι η Ρουμελιώτου Ιωάννα υπάλληλος 
του ΝΠΔΔ - ΚΟΙ.Π.Α.Π. κλάδου ΔΕ Διοικητικού, τηρεί τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλί-
ου πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας.

8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 1.000€ 
που θα βαρύνει τον ΚΑ. Ε. 15.6022.0001 του προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία πέραν της υπο-
χρεωτικής για το Β' εξάμηνο του έτους 2017 για την 
υπάλληλο Ρουμελιώτου Ιωάννα του Δημητρίου, για την 
τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ΚΟΙ.Π.Α.Π. και μέχρι 120 ώρες το 
εξάμηνο.

Η αμοιβή θα καθορίζεται με βάσει τις διατάξεις του 
ν.4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λυκόβρυση, 28 Ιουνίου 2017 

Η Πρόεδρος 

ΑΝΝΑ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034820510170008*
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