
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσωπι-
κού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Άνδρου, αρμοδιότη-
τας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου.

2 Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.45169/
11-06-2018 (Β΄ 2193) απόφασης του Υπουργού 
Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, 
με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 απόφασης περί 
καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας 
επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να 
συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρό-
που και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών (Β΄ 39/2018)».

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Ναυτικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος της ανάληψης του 
κόστους επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 
Οινουσσών (ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ).

4 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 
στον KUBABJI (έπων.) SALAH (ον.) του IBRAHEM.

5 Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λάρισας στον Προ-
ϊστάμενο Υποδιεύθυνσης και στους Προϊσταμέ-
νους Τμημάτων.

6 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Βόλβης.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

8 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης υπερωριών, 
νυχτερινών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου λοιπού προσωπικού, του προσωπι-
κού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου και του Επιστημονικού προσωπικού 
για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   Γ1α/Γ.Π.22574 (1)
Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσω-

πικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Άνδρου, αρμοδι-

ότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 

και Αιγαίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 6, 9 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄), 
καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 
του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν,

β. των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθ-
μιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ.Α΄), 

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

2. Τα π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) και 88/2018 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 160/τ.Α΄).

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Την υπ΄ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168/τ.Β΄).

5. Την υπ΄ αριθμ. Α3α/οικ.13712/31-7-1986 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγεί-
ας Άνδρου Ν. Κυκλάδων.» (ΦΕΚ 564/τ.Β΄), όπως ισχύει.

6. Την υπ΄ αριθμ. 6368/28-6-1994 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού των 
Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας 
(Κ.Ψ.Υ.) της χώρας» (ΦΕΚ 508/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Την αριθμ. ΔΑΑΔ 36136/26251/5-12-2014 διαπι-
στωτική πράξη του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ με θέμα «Με-
ταφορά θέσεων και προσωπικού των Κέντρων Υγείας 
του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας Διοικητι-
κής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας της 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου»
(ΦΕΚ 3360/τ.Β΄).

8. Τα υπ΄ αριθμ. ΔΑΑΔ 22408/08-05-2018, ΔΑΑΔ 33899/
12-7-2018 και 46236/1-10-2018 έγγραφα της 2ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αναφορικά 
με την τροποποίηση του οργανισμού του Κ.Υ. Άνδρου.

9. Το πρακτικό της 93ης/14-12-2018 (ορθή επανάλη-
ψη) Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονο-
μικών Περιφερειών.

10. Την υπ΄ αριθμ. Β1α/4568/18-1-2019 εισήγηση της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους χιλίων οκτακοσίων 
ευρώ (1.800,00€) η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγ-
γεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Υγείας 
(Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων 2120120001 Ειδικός 
Φορέας 1015.902), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 6368/28-6-1994 κοι-
νής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, όσον αφορά τις θέσεις προσωπικού του Κέντρου 
Υγείας Άνδρου αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Πειραιώς και Αιγαίου, όπως αυτές μεταφέρθηκαν 
και διαπιστώθηκαν στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια, 
σύμφωνα με την αρ. (7) σχετική και τις διατάξεις του άρ-
θρου 23 του ν. 4238/2014 ως ακολούθως:

Την μετατροπή της μοναδικής κενής οργανικής θέ-
σης κατηγορίας ΤΕ κλάδου Φυσιοθεραπείας (με ταυ-
τόχρονη κατάργηση του κλάδου) σε μια (1) οργανική 
θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής και μίας (1) 
κενής οργανικής θέσεως κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοη-
θών Νοσηλευτικής σε μια (1) οργανική θέση κατηγο-
ρίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (πρώην 
Χειριστών Εμφανιστών). Ως εκ τούτου το σύνολο των 
οργανικών θέσεων των αντίστοιχων κλάδων των πα-
ραπάνω κατηγοριών του Κ.Υ. Άνδρου διαμορφώνεται 
ως ακολούθως:

Νοσηλευτικό και Λοιπό Προσωπικό 
Κατηγορία ΤΕ:
• Κλάδος Νοσηλευτικής: πέντε (5) θέσεις 

Κατηγορία ΔΕ:
• Κλάδος Βοηθών Νοσηλευτικής: μία (1) θέση
• Κλάδος Χειριστών Ιατρικών Συσκευών: μία (1) θέση
Κατά τα λοιπά, οι ως άνω αποφάσεις ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι 

Αριθμ.  ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.22180 (2)
Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.45169/

11-06-2018 (Β΄ 2193) απόφασης του Υπουργού 

Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί-

ας, με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 απόφασης 

περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασί-

ας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου 

να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παρο-

χής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του 

τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (Β΄ 39/2018)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 7 και 11 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), «Με-

ταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτι-
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98), «Κώδικας 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α΄ 116), «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 (Α΄128), «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Τη με αριθμ. Υ80/06/11/2017 (Β΄ 3904) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθε-
σης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
Παύλο Πολάκη».

8. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/15-01-2018 (Β΄ 39) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή 
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Υπουργού Υγείας με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου και 
της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκει-
μένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παρο-
χής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου 
και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών».

9. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.45169/11-06-2018 
(Β΄ 2193) απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 
απόφασης περί καθορισμού του τρόπου και της διαδι-
κασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να 
συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του πε-
ριεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών (Β΄39/2018)».

10. Τη με αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.79678/17-10-2018 (Β΄4698) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: 
«Ηλικιακό όριο παρακολούθησης παιδιών και εφήβων 
από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής».

11. Το με αριθμ. 5594/22-01-2019 έγγραφο εκ του Γρα-
φείου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

12. Το από 05-02-2019 έγγραφο εκ του Γραφείου του 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

13. Τη με αριθμ. Β2β/Γ.Π.18566/15-03-2019 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με 
την οποία από την εφαρμογή της παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του φορέα και στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.45169/
11-06-2018 (Β΄ 2193) απόφασης του Υπουργού Υγείας 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ως ακολούθως:

Α) Ο πίνακας στην παράγραφο III αντικαθίσταται ως εξής:

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΑΤΟΜΟ

0 -16 ΕΤΩΝ 1,20

17-44 ΕΤΩΝ 0,56

45-64 ΕΤΩΝ 0,96

65+ ΕΤΩΝ 1,09

Β) Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου III 
αντικαθίστανται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, κατά το πρώτο έτος της ισχύος της σύμ-
βασης, η αμοιβή των οικογενειακών ιατρών ανέρχεται για 
τους μεν Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους στα 1.801,09 € 
για τους δε Παιδίατρους στα 1.800,00 €. Μετά τη παρέλευ-
ση του έτους η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα 
πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πλη-
θυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000,00 €.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.45169/
11-06-2018 (Β΄ 2193) απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

(3)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Ναυτικό Επι-

μελητήριο της Ελλάδος της ανάληψης του κό-

στους επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκατα-

στάσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 

Οινουσσών (ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ). 

 Με την 2824.76/21692/2019/ 22 Μαρτίου 2019 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των 
άρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η 
με αριθμ. 312/07-02-2019 επιστολή πρόθεσης δωρεάς 
του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με το από-
σπασμα πρακτικών της υπ' αριθμ. 03/29-01-2019 συνε-
δρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, ανάληψης του 
κόστους επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών (ΑΕΝ/
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ), μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων 
ευρώ (#15.000#€). 

 Ο Υπουργός 

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ 

Ι

(4)
   Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 

στον KUBABJI (έπων) SALAH (Ον.) του IBRAHEM.

  Δυνάμει της 31/2018/26-03-2019 (MRN: 19GRYK
13020000018-2) καταλογιστικής πράξης του Προϊσταμέ-
νου του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης που δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 ν. 2960/2001 «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» επιβλήθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 1 και του άρθρου 
137 Α παράγραφος 1 εδάφιο περίπτωση γ. υποπερίπτω-
ση γγ, σε βάρος του KUBABJI (έπων.) SALAH (ον.) του 
IBRAHEM κάτοχο της αρ. Ρ00308654 άδειας διαμονής, με 
ΑΦΜ: 162183447 Δ.Ο.Υ: ΣΤ΄ Αθηνών και νυν αγνώστου 
διαμονής, πρόστιμο ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ 
(1.800,00€) πλέον τ.χ. και ΟΓΑ. για κατοχή και κυκλοφο-
ρία κοινοτικού οχήματος μάρκας MERCEDES SPRINTER 
311CDI, με αριθμό κυκλοφορίας CA9985AH Βουλγαρι-
κών Αρχών, με αριθμό πλαισίου WDB9036631R892793, 
από πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Ο καταλογι-
ζόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της παρού-
σας στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο σύμφωνα με 
τις οικίες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999). Σύμφωνα με το άρθρο 137Γ παράγραφος 
1 του Τελωνειακού Κώδικα, η απόδοση των δεσμευθέ-
ντων οχημάτων γίνεται μετά από την καταβολή των οφει-
λόμενων προστίμων και τυχόν άλλων προβλεπόμενων 
επιβαρύνσεων. Αν το όχημα δεν παραληφθεί μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η 
καταλογιστική πράξη επιβολής των προστίμων κατέστη 
οριστική, περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του 
δημοσίου και διαγράφεται το σύνολο του επιβληθέντος 
προστίμου. Το όχημα περιέρχεται αμέσως στην κυριό-
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τητα του δημοσίου, χωρίς να επιβάλλονται τα πρόστιμα, 
αν ο ενδιαφερόμενος παραιτηθεί των ενδίκων μέσων και 
δηλώσει ότι εγκαταλείπει το όχημα υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου.

  Ο Προϊστάμενος 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 18842 (5)
Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 

του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λάρισας στον Προ-

ϊστάμενο Υποδιεύθυνσης και στους Προϊσταμέ-

νους Τμημάτων.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

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

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα 
της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου β' της 
παρ. 6 του άρθρου 14 του νόμου, του άρθρου 7 και του 
άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και
γ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017

(Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αυτή τροποποιήθη-
κε και ισχύει.

2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017
(Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" 
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και ειδικότερα 
τις περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78, 79, 85, 86, 162Α 
και 163 του πίνακα αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λάρι-
σας σε συνδυασμό με τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπη-
ρέτηση των φορολογουμένων.

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

Την εκχώρηση περαιτέρω της εξουσιοδότησης της 
υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στους: 

α) «Με εντολή Διοικητή»:
1. Τον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. για όσα 

αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 78 και 79 του πίνα-
κα της με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων για όσα 
αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα της 
με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφα-
σης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

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

β) «Με εντολή Προϊσταμένου»:
1. Τον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. για όσα 

αναφέρονται στις περιπτώσεις 71, 85 και 86 του πίνα-
κα της με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συμμόρφωσης και 
Σχέσεων με Φορολογούμενους για όσα αναφέρονται 
στις περιπτώσεις 162Α και 163 του πίνακα της με αριθμό 
Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 27 Μαρτίου 2019

Ο Προϊστάμενος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 Ι

   Αριθμ. 15123 (6)

Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Βόλβης. 

 Με την 57/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-02-2007) και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 225, και 226 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), αυξάνεται το ωράριο εργασίας των κάτωθι υπαλλήλων του φορέα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΒΑΘ-
ΜΟΣ

ΦΕΚ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1.
Λαμπαρίδου 
Ουρανία

Νικόλαος
ΥΕ Καθαριστριών 
Σχολικών Μονάδων

Δ΄ 202/τ.Β΄/11-02-2011 3839/26-02-2019

2.
Κουρίδου 
Στυλιανή

Θεοχάρης
ΥΕ Καθαριστριών 
Σχολικών Μονάδων

Δ΄ 202/τ.Β΄/11-02-2011 4104/28-02-2019

3.
Τσακάλου 
Παναγιώτα

Θεόδωρος
ΥΕ Καθαριστριών 
Σχολικών Μονάδων

Δ΄ 2 02/τ.Β΄/11-02-2011 4105/28-02-2019
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με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
σε σαράντα ώρες εβδομαδιαίως, ήτοι στο ανώτατο όριο 
της πλήρους απασχόλησης, με αντίστοιχη αύξηση των 
πάσης φύσεως αποδοχών τους, κατόπιν και των αντίστοι-
χων αιτήσεών τους προς τον οικείο φορέα.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για 
την προκαλούμενη δαπάνη: 4653/07-03-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης: 15123/21-03-2019). 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων
Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ 

Ι

Αριθμ. απόφ. 59 (7)
   Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων (ν. 3463/2006).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 και των παρ. 2 και 3 
του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.

4. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015
και συγκεκριμένα του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργα-
σία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζη-
μίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, κα-
θώς και την υπ' αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της 
δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και της τροπο-
ποίησης αυτού όπως ισχύουν, που επιβάλλει την 24ωρη 
λειτουργία της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και την 
θέτει σε υπηρεσία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες.

6. Τις εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες που δημιουργούνται κατά έτος και επιβάλλουν 

την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις απογευματινές ώρες, όλων των υπηρεσιών του 
Δήμου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

7. Την υπ' αριθμ. 505/17-12-2018 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 13155/3771/
15-02-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 770/
Β΄/06-03-2019, με την οποία καθιερώνεται διαφορετικό 
ωράριο λειτουργίας και εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμε-
ρης εργασίας ορισμένων Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης-
Βούλας - Βουλιαγμένης, και συγκεκριμένα:

• Την εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία και τη 
λειτουργία τους τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπηρεσιών: Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Δι-
εύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού 
και Πολιτισμού, Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Αυ-
τοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Αυτοτελούς 
Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας, καθώς και του Τμήματος 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίου, της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

• Τον καθορισμό 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών: 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Διεύθυνσης Κοινω-
νικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Αυτοτελούς Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας και Αυτοτελούς Γραφείου Διοικη-
τικής Βοήθειας.

• Τον καθορισμό 12ωρης λειτουργίας του Τμήματος 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίου, της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, από ώρα 8:00 έως τη 
δύση του ηλίου και όχι αργότερα από τις 20:00.

8. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 47046/
10-12-2018 βεβαίωση του Προϊστάμενου της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η απαιτούμενη δαπάνη 
για την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Δήμου 
έχει προβλεφθεί και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώ-
σεις των Κ.Α. 10-6012.001, 10-6022.001, 15-6012.001, 
15-6022,001, 15-6042,001, 20-6012.001, 20-6022.001, 
20-6042.001, 25-6012.001, 30-6012,001, 30-6022,001, 
35-6012.001, 35-6022.001, 40-6012.001, 45-6012.001 
και 50-6012.001, του προϋπολογισμού του έτους 2018, 
συνολικού ποσού 442.300,85 € ευρώ. 

9. Το γεγονός ότι, οι ανάγκες του Δήμου επιβάλουν την 
καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
για το έτος 2019, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία έτους 2019, 
στις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΥΠ/ΛΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓ/ΚΟΥ 7
ΠΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙ ΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓ/ΚΟΥ 4
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ - ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 3
ΠΕ ΙΔΑΧ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
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ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2
ΠΕ ΙΔΑΧ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8
ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 3
ΤΕ Δ/ΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ 3
ΤΕ ΙΔΑΧ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 4
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 4
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 7
ΔΕ ΤΕΧ. ΤΟΜ. ΗΛΕΚ/ΝΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 53
ΔΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΠΡΟΓΡ/ΣΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2
ΔΕ ΙΔΑΧ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 10
ΔΕ ΙΔΑΧ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 31
ΔΕ ΙΔΑΧ ΟΔΗΓΩΝ 3
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ 18
ΔΕ ΙΔΟΧ ΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 10
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 15
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΥΕ ΙΔΑΧ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣ.ΧΩΡΩΝ 2
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-Θ/ΡΩΝ-Γ.ΚΑΘ/ΤΩΝ 3
ΥΕ ΙΔΑΧ ΚΛ/ΡΩΝ-Θ/ΡΩΝ - Γ. ΚΑΘ/ΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40
ΥΕ ΙΔΑΧ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 9
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ 5
ΥΕ ΙΔΑΧ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 4
ΥΕ ΙΔΟΧ ΕΡΓΑΤΩΝ 40
ΠΕ ΙΔΟΧ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 1
ΠΕ ΙΔΟΧ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΤΕ ΙΔΟΧ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΙΔΟΧ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΙΔΟΧ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΥΕ ΙΔΟΧ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1
ΥΕ ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των πα-
ραπάνω υπαλλήλων του Δήμου, για το έτος 2019 καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, ορίζονται ανά 
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:

• Απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 
είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

• Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπάλληλους που 
ανήκουν στις υπηρεσίες που λειτουργούν, είτε όλες τις 
ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη 
βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.

• Για το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας, που 
λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες 
ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά 
υπάλληλο.

3. Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση 
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν στις υπη-
ρεσίες που λειτουργούν, είτε όλες τις ήμερες του μήνα 
είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Η ωριαία 
αποζημίωση των υπαλλήλων, ορίζεται ως εξής:

• Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το 
σαράντα τοις εκατό (40%) του ωρομισθίου.

• Για εργασία ημερήσια η νυκτερινή, που παρέχεται 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εξήντα τοις 
εκατό (60%) του ωρομισθίου.

4. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω-
πικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζη-
μίωση.

5. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παραπάνω 
απασχόληση, βαρύνει τους προαναφερόμενους Κ.Α. του 
προϋπολογισμού του Δήμου για το 2019.

Η απόφαση αυτή, θα δημοσιευθεί:
• σε μία ημερήσια εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 79 

παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν. 3463/2006 και
• στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την 

παρ.Α.1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ι 

   Αριθμ. απόφ. 7/47 (8)
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης υπερωριών, 

νυχτερινών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 

του μόνιμου λοιπού προσωπικού, του προσωπι-

κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-

νου χρόνου και του Επιστημονικού προσωπικού 

για το έτος 2019. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015

(ΦΕΚ 176/τ.Α’) σύμφωνα με τις οποίες «.... Για το προσω-
πικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρω-
σης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο..... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους μη επιτρεπό-
μενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσί-
ων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη 
δημοσίευσή τους.....».

2. Την με αριθμ. Γ.4β./Γ.Π.οικ.101219/28-12-2018 κοινή 
απόφαση για την «καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνι-
μου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια.

3. Την με αριθμ. Γ.4β./Γ.Π.οικ.101217/28-12-2018 κοινή 
απόφαση για τις «εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών Βιολό-
γων, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομεί-
ων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
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4. Την υπ’ αριθμ. 66751/31-12-18 ΑΔΑ: Ω752469Η2Ξ-
ΔΞΓ απόφαση της Υποδιοικήτριας της 2ης Υ.Πε. με την 
οποία επιχορηγείται το Νοσοκομείο με το ποσό των 
227.000,00 € και το οποίο αφορά την κατανομή για το 
έτος 2018 υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων 
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας του ΓΝ – ΚΥ Κω.

5. Την υπ’ αριθμ. 66743/31-12-18 ΑΔΑ: ΩΙ2Ο469Η2Ξ-
ΖΨΦ απόφασή της Υποδιοικήτριας της 2ης Υ.Πε. με την 
οποία επιχορηγείται το Νοσοκομείο με το ποσό των 
17.900,00 € και το οποίο αφορά την κατανομή για το έτος 
2018 του Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ - ΚΥ Κω.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 
ΓΛΚ αναφορικά με παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015.

7. Τα κατατεθειμένα εγκεκριμένα προγράμματα των 
προϊσταμένων των τμημάτων από τα οποία προκύπτουν 
οι μέχρι σήμερα ανάγκες απασχόλησης σε καθημερινή 
βάση.

8. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο εφημερεύει και λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση και απαιτείται η απασχόληση 
του προσωπικού και κατά τις Κυριακές - εξαιρέσιμες με 
πολλές πέραν του ωραρίου ώρες, καθημερινές και αργί-
ες, προκειμένου οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αποφασίζουμε:

1. την καθιέρωση: α) υπερωριακής απασχόλησης κα-
θημερινής και αργιών, β) εργασίας για την συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημε-
ρών και γ) εφημεριών του επιστημονικού προσωπικού, 
συνολικά για 140 υπαλλήλους καθώς και 85.365 ώρες 
απασχόλησης συνολικού κόστους 244.900,00 € όπως 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΓΝ – ΚΥ Κω 
αναλυτικά ως εξής:

A. Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του ΓΝ - ΚΥ Κω συνολικά 120 άτομα 4.496 ώρες, επιμερι-
ζόμενες για το α’ εξάμηνο του έτους 2019 σε 2.248 ώρες με 
κόστος 15.500,00 € (ΚΑΕ 0261) και για το β’ εξάμηνο έτους 
2019, σε 2.248 ώρες με κόστος 15.500,00€ (ΚΑΕ 0261).

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερω-
ριακή κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015.

B. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές εργάσιμες 
ημέρες και ημερήσιες ή νυχτερινές που παρέχονται Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μονίμων υπαλλήλων και 
υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου του ΓΝ - ΚΥ Κω, 
συνολικά 130 άτομα 80.869 ώρες επιμεριζόμενες για το 
α’ εξάμηνο του έτους 2019 σε 40.434,5 ώρες με κόστος 
98.000,00 € (ΚΑΕ 0263) και για το β’ εξάμηνο του έτους 
2019 σε 40.434,5 ώρες με κόστος 98.000,00 € (ΚΑΕ 0263).

Γ. Αποζημίωση για εφημερίες λοιπού Επιστημονικού 
Προσωπικού για το έτος 2019, για 3 άτομα, 300 εφημε-
ρίες, επιμεριζόμενες για:

1ο εξάμηνο του έτους 2019 σε 150 εφημερίες με κό-
στος 8.950,00 € (ΚΑΕ 0261 ΚΑΕ 0263).

2ο εξάμηνο του έτους 2019 σε 150 εφημερίες με κό-
στος 8.950,00 € (ΚΑΕ 0261 ΚΑΕ 0263).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κως, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ  

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