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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τρόπος άσκησης κρατικής εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί των
Αγροτικών Συνεταιρισμών.

2

Αναθεώρηση Αδείας Λειτουργίας της Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) με τον διακριτικό
τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ».

3

Αναθεώρηση Αδείας Λειτουργίας της Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) με τον διακριτικό
τίτλο «ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ».

4

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για μόνιμο
προσωπικό του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου,
έτους 2019.

5

Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης
σε υπάλληλο του Νομικού Προσώπου Δήμου
Δράμας.

6

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης σε υπάλληλο του Δημοτικού Ωδείου
Καβάλας για το έτος 2019.

7

Υπερωριακή απασχόληση Δημοτικής υπαλλήλου
Κουντούρη Κυριακούλας, για την ταμειακή διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου
για το έτος 2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωση σφάλματος στην 166516/ΓΔ4/5-10-2018
απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4518/
16-10-2018 (τ.Β΄).

9

Διόρθωση σφαλμάτων στο Παράρτημα ΙΙ της
631/28-2-2018 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 841/9-3-2018
(τ.Β΄).

Αρ. Φύλλου 4985

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2707/144666
(1)
Τρόπος άσκησης κρατικής εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί
των Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18, του άρθρου 20 παρ. 5 και του άρθρου 49 παρ. 1 του ν. 4384/2016, «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 78),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98),
γ) του π.δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής κρατικής εποπτείας
Η εποπτεία επί των Αγροτικών Συνεταιρισμών ασκείται
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
διά της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης
και Συνεργατισμού, στο εξής αρμόδια αρχή.
Ειδικότερα η αρμόδια αρχή ασκεί εποπτεία επί:
α) των αγροτικών συνεταιρισμών (Α.Σ),
β) των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών (ΚΑΣ),
γ) των κλαδικών εθνικών αγροτικών συνεταιρισμών
(ΚΕΑΣ),
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δ) των αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών και
των ενώσεων τους (ΑνΣ-ΕΑνΣ) των περιπτώσεων γ, δ, ε,
ζ του άρθρου 47 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ Α΄149) το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 50 παρ 1 περ β) του
ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α' 78),
ε) των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων ως προς την
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4384/2016.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο και καθήκοντα
οργάνων κρατικής εποπτείας
1. Το περιεχόμενο της κρατικής εποπτείας που ασκεί η
Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού και τα καθήκοντα των οργάνων εποπτείας
του άρθρου 3 της παρούσης αφορούν:
α) τη διαπίστωση της σύννομης λειτουργίας των ΑΣ,
ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣ-ΕΑνΣ και ειδικότερα τη διαπίστωση
της νομιμότητας των πράξεων και την ορθή εφαρμογή
των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των
αποφάσεων των οργάνων διοίκησης,
β) την υποβοήθηση του έργου των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και
ΑνΣ-ΕΑνΣ για την πληρέστερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους,
γ) την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών μορφών του άρθρου 19
του ν. 4384/2016 και την αξιολόγηση των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ,
ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ μέσω αυτού,
δ) την εξακρίβωση της αλήθειας των χρηματοιοκονομικών καταστάσεων και γενικά των βιβλίων και στοιχείων
που τηρούνται από τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣ-ΕΑνΣ,
ε) την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και
ΑνΣ-ΕΑνΣ.
2. Η άσκηση συγκεκριμένου έργου εποπτείας ανατίθεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Ειδικότερα για τις ΑΕΣ το περιεχόμενο της κρατικής εποπτείας αφορά την τήρηση των διατάξεων του
άρθρου 33 του ν. 4384/2016 και την επικαιροποίηση
των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών στο
Μητρώο του ν. 4384/2016.
Άρθρο 3
Όργανα εποπτείας
Όργανα εποπτείας ορίζονται οι υπάλληλοι της
αρμόδιας αρχής των κλάδων ΠΕ 9 και ΠΕ 10 στους
οποίους με την εντολή του άρθρου 4 της παρούσης
ανατίθεται συγκεκριμένο έργο εποπτείας είτε για νομικοδιοικητικά (ΠΕ9) είτε για οικονομικοδιαχειριστικά
θέματα (ΠΕ10).
Οι υπάλληλοι-ελεγκτές έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή
είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου και της αποστολής τους ενώ ειδικότερα οι υπάλληλοι-ελεγκτές για
οικονομικοδιαχειριστικά θέματα έχουν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δικαιώματα και καθήκοντα
ανακριτικού υπαλλήλου, τα οποία ασκούνται σύμφωνα
με τους όρους και τις διατυπώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
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Άρθρο 4
Τρόπος άσκησης κρατικής εποπτείας
1. Η άσκηση της εποπτείας σε συγκεκριμένο ΑΣ, ΚΑΣ,
ΚΕΑΣ και ΑνΣ-ΕΑνΣ διενεργείται με εντολή του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα αρμόδια όργανα εποπτείας του άρθρου 3 της παρούσης, ως κάτωθι:
α) σε περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς και εμπεριστατωμένες καταγγελίες σε βάρος της διοίκησης ΑΣ,
ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣ-ΕΑνΣ για μη τήρηση νόμου, καταστατικού, αποφάσεων οργάνων διοίκησης και γενικά
των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων καθώς και οικονομικοδιαχειριστικών ζητημάτων,
β) ύστερα από αίτημα όσων έχουν έννομο συμφέρον.
Έννομο συμφέρον έχουν:
βα) το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του ΑΣ, ΑνΣ, ή των
αντιπροσώπων των ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΕΑνΣ
ββ) το εποπτικό συμβούλιο του ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣΕΑνΣ έπειτα από την υποβολή σχετικής έκθεσης στην
αρμόδια αρχή
γ) στις περιπτώσεις που ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κρίνει ότι πρέπει να ασκηθεί εποπτεία και έλεγχος.
2. Τα όργανα εποπτείας του άρθρου 3 της παρούσης
μέσω άμεσου και προσφιλή τρόπου (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία) συλλέγουν τα
απαραίτητα για την άσκηση του ελέγχου στοιχεία από
τον ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ και διενεργούν τον
έλεγχο στην έδρα της αρμόδιας αρχής ή στην έδρα των
ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ. Αν κριθεί απαραίτητο
από τα όργανα εποπτείας οργανώνεται σύσκεψη με τους
νόμιμους εκπροσώπους των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ
ή/και καταγγέλλοντες στην έδρα της αρμόδιας αρχής.
3. Ειδικότερα οι ελεγκτές ελέγχουν
α) για νομικοδιοικητικά θέματα: τη νομιμότητα των
αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων διοίκησης
των ΑΣ, την ορθή τήρηση του βιβλίου μητρώου μελώνβιβλίων πρακτικών των οργάνων διοίκησης και κάθε
άλλου βιβλίου που προβλέπεται από το καταστατικό.
β) για οικονομικοδιαχειριστικά θέματα: τη λογιστική
τάξη και ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την
έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του ΔΣ, τη διαχειριστική τάξη (όσον αφορά τη νομιμότητα της πραγματοποίησης των δαπανών) και την οικονομική κατάσταση του ΑΣ.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις οργάνων εποπτείας και
εποπτευόμενων οργανώσεων
έναντι των οργάνων αυτών
1. Οι υποχρεώσεις των ασκούντων την εποπτεία οργάνων είναι:
α) η τήρηση εχεμύθειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
β) η εκτέλεση του έργου τους με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, αντικειμενικότητα και με βάση τους επιστημονικούς κανόνες και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις,
γ) η έγκαιρη δήλωση κωλύματος εξαίρεσης άσκησης
έργου εποπτείας που τους έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ. Κώλυμα υπάρχει
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όταν το όργανο που ασκεί την εποπτεία συνδέεται με την
ελεγχόμενη οργάνωση με οποιαδήποτε οικονομική σχέση ή όταν είναι συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι
τρίτου βαθμού με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
με διευθυντικά στελέχη της εποπτευόμενης οργάνωσης.
Όποιος παραλείψει να ζητήσει την εξαίρεση του, υπάρχει
πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των ασκούντων την εποπτεία οργάνων τα βιβλία, εγγραφές και οποιαδήποτε
άλλα αναγκαία για την άσκηση της εποπτείας στοιχεία
και πληροφορίες ανταποκρινόμενοι στα οριζόμενα του
άρθρου 4 παρ. 2 της παρούσης.
Άρθρο 6
Διοικητικές κυρώσεις
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη σύννομης λειτουργίας
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση δ),
παρ. 2 και παρ. 3 της υπουργικής απόφασης 2062 (ΦΕΚ
Β'3938), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 656 (ΦΕΚ
Β'913/15-3-2018) υπουργική απόφαση.
Άρθρο 7
Ποινικές κυρώσεις
Τα όργανα άσκησης εποπτείας, στην περίπτωση που
από το πόρισμα εποπτείας, προκύπτουν ενδείξεις ότι
έχουν τελεσθεί από μέλη των οργάνων διοίκησης πράξεις που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα ή άλλων ειδικών νόμων ή από τις διατάξεις του
άρθρου 28 του ν. 4384/2016, υποχρεούνται να υποβάλουν το πόρισμα ή τη σχετική έκθεση τους στην αρμόδια
Εισαγγελική Αρχή εντός δέκα (10) ημερών και να αναφέρουν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
τις παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 8084
(2)
Αναθεώρηση Αδείας Λειτουργίας της Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις της αριθμ. 37419/13479/11-5-2018
Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-5-2018) περί επικαιροποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής.
3. Την αριθμ. οικ. 130459/2-7-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-7-2018) αναφορικά με «Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. οικ.
8840/13-1-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-1-2017) απόφασης περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Την αριθμ. οικ241/19-4-2016 (ΦΕΚ 1197/Β΄/
25-4-2016) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα
ΠΑ «Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων».
5. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/1995 τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων α) Π4β/
οικ3176/1996, ΦΕΚ 455/τ.Β΄/14-6-1996 «Προϋποθέσεις
Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και β) Π4β/οικ4690/1996, ΦΕΚ 833/
τ.Β΄/11.9.1996 (Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας
ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΦΗ-ΜΚ)» του
Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της υπουργικής
απόφασης Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007.
7. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π1 γ/οικ.
129673/2009, ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2-10-2009 «Τροποποίηση
και Συμπλήρωση της Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.
Β΄/6-7-2007.
8. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π1γ/οικ.
80794/2011, ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/3-8-2011 τροποποίηση των
σχετ. (5) και (6).
9. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Δ27/οικ
7603/329/15-3-2013, ΦΕΚ 745/Β΄/1-4-2013 «Τροποποίηση της Π1 β/οικ. 81551/25-6-2007».
10. Τις διατάξεις των ν. 3242/204 (ΦΕΚ 102/Α΄/2004)
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και
ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με τις οποίες η Υπηρεσία μας προέβη στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
11. Τις διατάξεις του ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/
ΦΑ 22/19222 Υπ. Εσωτερικών, σε εκτέλεση του αρ. 6 του
ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010.
13. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΑΔΑ:
457ΡΘ-2ΡΛ, αριθμ. Π1γ/ΓΠ οικ123831/9-11-2011, ΦΕΚ
266/Β΄/2011 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Περί διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και
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αναθεώρησης των ΜΦΗ σε εκτέλεση των διατάξεων του
ν. 3844/2010».
14. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Δ27/
οικ.29273/1339/30-9-2013 (ΦΕΚ 2562/Β΄/11-10-2013),
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί παράτασης του χρόνου χορήγησης άδειας
ίδρυσης και άδειας λειτουργίας στις ΜΦΗ που αδειοδοτούνται βάσει των ρυθμίσεων του αρ. 14 της Π1γ/οικ.
81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπουργική απόφαση Γ.Π. Δ22/
οικ.40739/1703/12-11 -2014, ΦΕΚ 3198/Β΄/27-11-2014.
15. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 256/Α΄/31-12-2012, Κεφ. Α', Υπουργείο Εσωτερικών, Ζητήματα Αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και
204 του ν. 3852/2010.
16. Την αριθμ.: ΚΠ οικ5931/15-9-1981 απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης επιχείρησης περιθάλψεως υπερηλίκων στην δομή «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ», στο
κτήριο της οδού Αγίας Σοφίας 36 Ν. Ψυχικό, υπό την
ευθύνη των Γ. Κονδυλώρου-Δ. Κυριακού-Ι. Παπαχρόνη.
17. Την αριθμ. 8640/7399/2013/13-1-2014 απόφαση
αναθεώρησης άδειας λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ», που είχε
εκδοθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΕΥΓΗΡΙΑΣ», για την λειτουργίας Μονάδας δυναμικότητας
σαράντα πέντε (45) κλινών στο κτήριο της οδού Αγίας
Σοφίας 36 Ν. Ψυχικό.
18. Την αριθμ.: 6592/8-8-2018 αίτηση του ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ Σωτηρίου για την αναθεώρησης της σχετικής (17)
απόφασης λόγω αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
της Μονάδας που προέκυψε από την λύση της ως άνω
αναφερομένης Εταιρείας, με τα νόμιμα δικαιολογητικά
τα οποία εμπεριέχονται στον φάκελο, αποφασίζουμε:
Αναθεωρούμε την σχετ. (17) λόγω μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του διακριτικού τίτλου της
Μονάδας. Η Μονάδα στο εξής και δια της παρούσης θα
λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας με την επωνυμία «ΨΥΧΙΚΟ HOME CARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΨΥΧΙΚΟ HOME CARE».
Ο διακριτικός τίτλος της Μονάδας θα είναι «ΨΥΧΙΚΟ
HOME CARE».
Κατά τα λοιπά ισχύει η σχετ. (17) απόφαση.
Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο της εποπτεύουσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2345/1995.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς τις
ρυθμίσεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που
διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία ΜΦΗ, συνεπάγεται την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
εν λόγω επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου 2018
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ
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Αριθμ. 7100
(3)
Αναθεώρηση Αδείας Λειτουργίας της Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) με τον διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της αριθμ.: 37419/13479/11-5-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ.: 121/2018 απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ
1661/Β΄/11-5-2018) περί επικαιροποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Την αριθμ. οικ. 130459/2-7-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-7-2018) αναφορικά
με «Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. οικ. 8840/
13-1-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-1-2017) απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4.Την αριθμ. οικ241/19-4-2016 (ΦΕΚ 1197/Β΄/25-4-2016)
απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα ΠΑ «Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων».
5. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας
και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 213/1995 τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων: α) Π4β/
οικ. 3176/1996, ΦΕΚ 455/τ.Β΄/14-6-1996 «Προϋποθέσεις
Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και β) Π4β/οικ4690/1996, ΦΕΚ 833/τ.Β΄/
11-9-1996 «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας
ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΦΗ-ΜΚ)» του
Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της υπουργικής
απόφασης Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007.
7. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π1 γ/
οικ129673/2009, ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2-10-2009 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της Π1 γ/οικ. 81551/2007, ΦΕΚ
1136/τ.Β΄/6-7-2007.
8. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π1γ/
οικ80794/2011, ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/3-8-2011 τροποποίηση
των σχετ. (5) και (6).
9. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Δ27/
οικ7603/329/15-3-2013, ΦΕΚ 745/Β΄/1-4-2013 «Τροποποίηση της Π1 β/οικ81551/25-6-2007».
10. Τις διατάξεις των ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/2004)
«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και
ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με τις οποίες η Υπηρεσία μας προέβη στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
11. Τις διατάξεις του ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
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2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/
ΦΑ 22/19222 Υπ. Εσωτερικών, σε εκτέλεση του αρ. 6 του
ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010.
13. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΑΔΑ:
457ΡΘ-2ΡΛ, αριθμ. Π1γ/ΓΠ οικ123831/9-11-2011, ΦΕΚ
266/Β΄/2011 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Περί διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και
αναθεώρησης των ΜΦΗ σε εκτέλεση των διατάξεων του
ν. 3844/2010».
14. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Δ27/
οικ.29273/1339/30-9-2013 (ΦΕΚ 2562/Β΄/11-10-2013),
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί παράτασης του χρόνου χορήγησης άδειας
ίδρυσης και άδειας λειτουργίας στις ΜΦΗ που αδειοδοτούνται βάσει των ρυθμίσεων του αρ. 14 της Π1γ/οικ.
81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπουργική απόφαση Γ.Π. Δ22/
οικ.40739/1703/12-11-2014, ΦΕΚ 3198/Β΄/27-11-2014.
15. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 256/Α΄/31-12-2012, Κεφ. Α', Υπουργείο Εσωτερικών, Ζητήματα Αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και
204 του ν. 3852/2010.
16. Την αριθμ. 7640/2013/17-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ47Λ70ΑΩ) απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης στη Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων με τον διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ», για το κτήριο της οδού Αγγέλου
Σικελιανού 39 Ν. Ψυχικό, υπό την ευθύνη της Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ».
17. Την αριθμ. 1505/2558/31-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙ97Λ7Ω6Σ) απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων με τον διακριτικό τίτλο
«ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ», για το κτήριο της οδού
Αγγέλου Σικελιανού 39 Ν. Ψυχικό, υπό την ευθύνη της
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ &
ΣΙΑ ΕΕ», δυναμικότητας τριάντα εννέα (39) κλινών.
18. Την αριθμ. 5017/21-6-2018 αίτηση της ΣΠΑΘΑΡΗ
Ασπασίας για την αναθεώρηση της σχετ. (17) λόγω μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονάδας,
με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία εμπεριέχονται
στον φάκελο, αποφασίζουμε:
Αναθεωρούμε την σχετ. (17) λόγω μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονάδας. Η Μονάδα στο
εξής θα λειτουργεί υπό την ευθύνη της Εταιρείας με την
επωνυμία «IASIS GROUP CARE ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ IKE» και διακριτικό τίτλο τον ίδιο, «ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ».
Κατά τα λοιπά ισχύει η σχετ. (17) απόφαση.
Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο της εποπτεύουσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2345/1995.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς τις
ρυθμίσεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που
διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία ΜΦΗ, συνεπάγεται την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
εν λόγω επιχείρησης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου 2018
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 87/2018
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για μόνιμο
προσωπικό του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, έτους 2019.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙΟΥ με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3.Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015)
περί «Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νση Εισοδηματικής
Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Την αριθμ. 102/2018 απόφαση Δ.Σ. περί «καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για Μόνιμο Προσωπικό του
ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, έτους 2019».
6. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπερωριακή εργασία με
αμοιβή λόγο καθ' υπέρβασης της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σε υπάλληλο και να συμβαδίσει το ωράριο (07:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ.) του μόνιμου υπαλλήλου
του νομικού προσώπου, με το ωράριο λειτουργίας των
παιδικών σταθμών (07:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.), προκειμένου να γίνεται η μεταφορά των νηπίων από και προς
τους παιδικούς σταθμούς. Η έλλειψη άλλου υπαλλήλου
με την ίδια ειδικότητα, δυσχεραίνει το πρόβλημα αφού
ο όγκος της δουλειάς έχει επιμεριστεί από τον μοναδικό
υπάλληλο του νομικού προσώπου.
7. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 890,40 ευρώ και
αναλύεται ως ακολούθως: ΚΑ 15.6012.01 Υπερωριακή
εργασία 890,40 ευρώ.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑ 15.6012.01 του υπό έγκριση προϋπολογισμού
του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε από 1-1-2019 έως και 31-12-2019, για
έναν μόνιμο υπάλληλο του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας
και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με
δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»:
Την υπερωριακή απασχόληση, εργασία με αμοιβή,
λόγο καθ' υπέρβασης της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
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εργασίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο
αποζημίωση και συγκεκριμένα:
1. ΚΩΔΙΚΟΣ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ: 1 υπάλληλος για
240 ώρες 890,40€ στον Κ.Α. 15.6012.01
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
890,40 € η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6012.01 του
υπό έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού
έτους 2019.
Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις διακόσιες σαράντα (240)
ώρες από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 ήτοι είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως. Η υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ.
Η ονομαστική κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνεται με έκδοση βεβαίωσης του Προέδρου του νομικού
προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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• Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
1.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10/6012 του
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δράμα, 24 Οκτωβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 625
(6)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης σε υπάλληλο του Δημοτικού Ωδείου
Καβάλας για το έτος 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ραφήνα, 23 Οκτωβρίου 2018
Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ - ΡΟΥΣΗ
Ι

Αριθμ. απόφ. 79η
(5)
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης
σε υπάλληλο του Νομικού Προσώπου Δήμου
Δράμας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007
(Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), περί «Αποδοχών, Υπερωριακής Εργασίας, Επιδομάτων» και «Αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι εκτελούν
πρόσθετη υπηρεσία».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) καθώς και τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011.
4. Την αριθμ. οικ.2/78400/0022/14-11-011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015/ΦΕΚ 176/Α'.
6. Την ανάγκη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας για το έτος 2019, οι οποίες γίνονται
κατά τις απογευματινές ώρες, αποφασίζουμε:
• Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή, με αμοιβή, εργασία σε υπάλληλο του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, του κλάδου TE Κοινωνικών Λειτουργών,
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.
• Καθορίζουμε τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης της υπαλλήλου, σε είκοσι (20) ώρες το μήνα.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010.
2) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και την
παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.
3) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/
1997.
4) Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
5) Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
ΝΠΔΔ.
6) Την αριθμ. 31392/16-6-2017 απόφαση Δημάρχου
για μετακίνηση υπαλλήλου.
7) Την αριθμ. 12219/31-7-2017 εγκριτική απόφαση
της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης για
μετακίνηση υπαλλήλου.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 176).
9) Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, οι οποίες επιβάλλουν
την απασχόληση πρακτικογράφου πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
10) Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη που
θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 10.6012 «αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ,
οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε για το χρονικό διάστημα έτους 2019 την
υπάλληλο Ελένη Καλώτη του Ηλία, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, υπεύθυνη για την τήρηση και κατάρτιση των
πρακτικών των συνεδριάσεων και των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Δημοτικό Ωδείο Καβάλας».
Β. Καθορίζουμε για το χρονικό διάστημα του έτους
2019 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες υπερωριακής απασχόλησης ανά μήνα, της υπαλλήλου Ελένη Καλώτη,
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που τηρεί και καταρτίζει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 10 Οκτωβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΤΖΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 29/23-10-2018
(7)
Υπερωριακή απασχόληση Δημοτικής υπαλλήλου
Κουντούρη Κυριακούλας, για την ταμειακή διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου για το έτος 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/2006) «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 και της παρ. 4
του άρθρου 59 του ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007.
4. Την αριθμ. 162/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν.
3463/2006.
8. Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία
και μέχρι του ορίου των είκοσι (20) ωρών ανά υπάλληλο
μηνιαίως, καταβάλλεται αποζημίωση στους υπαλλήλους
των Δήμων, οι οποίοι εκτός από τα καθήκοντα της θέσης
τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας,
τηρούν και συντάσσουν τα πρακτικά συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικής
ή Τοπικής Κοινότητας, καθώς και των Συμβουλίων των
Συνδέσμων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
Ιδρυμάτων των ΟΤΑ, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο
εργασίας τους.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Καλύμνου που επιβάλλουν την ανάθεση της
ταμειακής του διαχείρισης, σε Δημοτικό υπάλληλο με
βάση τα άρθρα 239 και 240 του ν. 3463/2006 επειδή δεν
υπάρχει προς το παρόν η δυνατότητα άμεσης στελέχωσης ταμειακής υπηρεσίας, πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας για το έτος 2018.
10. Η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την πίστωση των
Κ.Α. 10.6012.0001 και 10.6051 του προϋπολογισμού του
Δ.Λ.Τ. Καλύμνου, οικονομικού έτους 2018.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
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12. Την αριθμ. 257/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλυμνίων, περί ορισμού μελών και
Προέδρου στο Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
13. Τον Ο.Ε.Υ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου όπως δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 913/Β΄/23-6-2010.
14. Τις με αριθμ. 9/07-02-2018 με ΑΔΑ 9ΨΤΝΟΕ23-Γ94
και 10/7-2-2018 με ΑΔΑ 65Ω0ΟΕ23-ΒΗΓ αποφάσεις αναλήψεων, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση της Δημοτικής Υπαλλήλου Κουντούρη Κυριακούλας κατά το
έτος 2018, έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την ταμειακή
διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου, οικονομικού έτους 2018 με Κ.Α.
10.6012.0001 αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης
τακτικών υπαλλήλων με πίστωση 1.000,00€ και Κ.Α.
10.6051 εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων με
πίστωση 1.200,00€.
3. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως
ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4024/2011.
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της,
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά την παρ. Α1
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΝΕΣΤΩΡ ΦΡΑΤΖΗΣ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην 166516/ΓΔ4/5-10-2018 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 4518/16-10-2018 (τ.Β΄), στη σελίδα 55129 στη
Β΄ στήλη, στον 30 στίχο διορθώνεται
το εσφαλμένο «(ΚΕΣΥΠ,ΓΡΑΣΥΠ,ΓΡΑΣΥ)»,
στο ορθό «(ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥ)».
(Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων)
I

(9)
Στο Παράρτημα ΙΙ της 631/28-2-2018 απόφασης της
Περιφερειάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
841/9-3-2018 (τ.Β΄) διορθώνονται:
1. Στη σελίδα 9974, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"», στη στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στη υποστήλη «Τίτλος», στην τρίτη γραμμή
του πίνακα,

59760

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

το εσφαλμένο:
«Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»
στο ορθό:
«Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και
της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση»
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2. Στη σελίδα 9974, στον πίνακα με τίτλο «Άξονας Προτεραιότητας 9: "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής"», στη στήλη «Πεδίο Παρέμβασης», στη υποστήλη «Κωδικός», στην τρίτη γραμμή
του πίνακα,
το εσφαλμένο: «112».
στο ορθό: «113».
(Από την Περιφέρεια Αττικής)
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