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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΓΡΟΧΟΥΜ Ανώνυμη Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία τυρφών, λιπασμάτων, σπόρων και γενικά γεωργικών ειδών,
μηχανημάτων και εφοδίων» με δ.τ.«ΑΓΡΟΧΟΥΜ
Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3299/2004.

2

Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στην εταιρεία
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ IKE» με το διακριτικό τίτλο κολλεγίου «SCG
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» και στην
αγγλική γλώσσα «SCG SCIENTIFIC COLLEGE OF
GREECE».

3

Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στον MAMD (επιθ.) ΟΡΗΑΝ (ονομ.) του ΕΥΟΒ και
της SADIKA ή MAMED (επιθ.) ORHAN (ον) του
AYOUB και της SADIKA.

4

Παράταση ισχύος απόφασης απαγόρευσης θήρας στις θέσεις «Λάκιζα, Μουζάκι, Βίλια, Διψέλιζα,
Ομβριόκαστρο» Δήμου Λαυρεωτικής.

5

Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά
τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση ή καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής για το Β’ εξάμηνο έτους
2017 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για το Β’ εξάμηνο έτους 2017 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας.

Αρ. Φύλλου 3273

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΓΡΟΧΟΥΜ Ανώνυμη Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία τυρφών, λιπασμάτων, σπόρων και γενικά γεωργικών ειδών,
μηχανημάτων και εφοδίων» με δ.τ.«ΑΓΡΟΧΟΥΜ
Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3299/2004.
Με την 95573/ΥΠΕ/4/01220/Ε/ν. 3299/04/06/09/2017
απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης πιστοποιείται η ολοκλήρωση οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΓΡΟΧΟΥΜ
Ανώνυμη Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία τυρφών, λιπασμάτων, σπόρων και γενικά γεωργικών ειδών, μηχανημάτων και εφοδίων» με δ.τ. «ΑΓΡΟΧΟΥΜ Α.Ε.», που
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας στη θέση Κύριλο του Δήμου
Ασπροπύργου του Νομού Αττικής, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (1.686.000,00 €) ευρώ με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων
(1.686.000,00 €) ευρώ.
(β) Η ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ
(421.540,00 €), που αποτελεί ποσοστό 25% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
(γ) Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων
ενενήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (590.100,00 €), που αποτελεί
ποσοστό 35% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης,
(δ) Το μακροπρόθεσμο δάνειο ανέρχεται στο ποσό
των εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων τριακοσίων εξήντα
ευρώ (674.360,00 €), που αποτελεί ποσοστό 40% του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

39314

(ε) Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι
η 31.01-2011.
(στ) Η συνολική δυναμικότητα ανέρχεται σε 1.024
στεγασμένες παλετοθέσεις, και 4.000 υπαίθριες παλετοθέσεις.
(ζ) Τη διατήρηση των 39,24ΕΜΕ υφιστάμενων θέσεων
εργασίας, και 4,83ΕΜΕ νέων θέσεων εργασίας.
(η) Επιβάλλεται κύρωση ποσού 2.950,50 € λόγω μη
δημιουργίας του 50% των νέων θέσεων εργασίας (5ΕΜΕ)
για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21-07-2016
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμού
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β’/28-07-2016).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 145848/Κ1
(2)
Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
IKE» με το διακριτικό τίτλο κολλεγίου «SCG ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» και στην
αγγλική γλώσσα «SCG SCIENTIFIC COLLEGE OF
GREECE».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπαραγράφων Θ3 και Θ7 της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α’)
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
18/Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 του ν. 4218/2013
(ΦΕΚ 268/Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4229/10-1-2014
(ΦΕΚ 8/Α’).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 5, του ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/Α’/15-5-2014).
6. Το αριθμ. 70/2015 (Α΄114) Προεδρικό Διάταγμα που
αφορά στην Ανασύσταση των Υπουργείων.....Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Το αριθμ. 125/2016 (Α΄210) π.δ. που αφορά στο διορισμό του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου του Βασιλείου στη
θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στον διορισμό του Δημητρίου Μπαξεβανάκη του
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Σόλωνα στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
8. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324/Β’) απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά,
νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.».
9. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057/Β’) απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.»
10. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ 756/Β’) απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».
11. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ
3818/Β’/28-11-2016) που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
12. Την αριθμ. 93258/ΑΙ/12-6-2015 (ΦΕΚ 1185/Β’/
19-6-2015) απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Δ/σεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ».
13. Την αριθ. 178761/Γ2/9-11-2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 803/Τεύχος υπαλλήλων Ειδικών
θέσεων..../10-11-2015) που αφορά στην Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς και στο διορισμό Γενικού Γραμματέα Δια
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
14. Τη με αρ. πρωτ. 54503/29-3-2017 αίτηση της εταιρείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
IKE με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά, σχετικά
με τη χορήγηση άδειας Κολλεγίου με το διακριτικό τίτλο
κολλεγίου «SCG ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ»
και στην αγγλική γλώσσα «SCG SCIENTIFIC COLLEGE OF
GREECE».
15. Τη Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. του
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), όπως διατυπώθηκε στη με αρ. πρωτ. ΔΑ/42383/25-8-2017 απόφασή
του, της με αρ. 276/24-8-2017 συνεδρίασης αυτού.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Χορηγούμε άδεια Κολλεγίου, στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ IKE», με
τον διακριτικό τίτλο Κολλεγίου «SCG ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» και στην αγγλική γλώσσα «SCG
SCIENTIFIC COLLEGE OF GREECE» με έδρα του την Αθήνα
και κτιριακή υποδομή του Κολλεγίου:
επί της οδού Σόλωνος 16 και Πινδάρου 14Α, Αθήνα,
Τ.Κ. 10673, δυναμικότητας διακοσίων πενήντα εννέα
(259) ατόμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ
222/Α’) και στο άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’).
Τα προγράμματα σπουδών και η κτιριολογική υποδομή του Κολλεγίου συμπεριλαμβανομένης της σύμφωνης
γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ, όπως διατυπώθηκε στη
με αρ. πρωτ. ΔΑ/54085/16-7-2015 απόφασή του, της με
αρ. 179/15-7-2015 συνεδρίασης αυτού, προσαρτώνται
στην παρούσα άδεια με απόφαση του Προϊσταμένου της
αρμόδιας για την αδειοδότησή του υπηρεσίας.
Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση
στον MAMD (επιθ.) ΟΡΗΑΝ (ονομ.) του ΕΥΟΒ και
της SADIKA ή MAMED (επιθ.) ORHAN (ον) του
AYOUB και της SADIKA.
Μετην37/2016/04-09-2017(MRN:17GRYK130200000395)
καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου
Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 129, 130, 133, 137Α, 137Γ, 142, 152 του
ν. 2960/2001 επιβάλλεται σε βάρος του υπαιτίου ο MAMD
(επιθ.) ORHAN (ονομ.) του ΕΥΟΒ και της SADIKA ή MAMED
(επιθ.) ORHAN (ον) του AYOUB και της SADIKA, κατόχου
Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία Υπηρεσίας ΑσύλουΚινητό Κλιμάκιο Ασύλου Βορείου Ελλάδας με αριθμό
καταγραφής 28819, κατοίκου Σίνδου Θεσσαλονίκης και
ήδη αγνώστου διαμονής, πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000,00 €), πλέον Τ.Χ. και ΟΓΑ σε ποσοστό 2,4%. Ο ανωτέρω μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της παρούσας στο
αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο σύμφωνα με το άρθρο
66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παράγραφοι 2α και 2β
του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ Α 180/20.09.2012) και από το
άρθρο 150 παράγραφος 4 του ν. 2960/2001 άλλως η παρούσα καθίσταται οριστική και τελεσίδικη. Η απόδοση των
δεσμευθέντων οχημάτων γίνεται μετά από την καταβολή
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των οφειλομένων προστίμων και τυχόν άλλων προβλεπομένων επιβαρύνσεων. Αν το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας CC-0894-CA Βουλγαρικών Αρχών, με αριθμό πλαισίου
VF37ENFZE32814542, δεν παραληφθεί μέσα σε τρεις (3)
μήνες από την οριστικοποίηση της παρούσας περιέρχεται
αυτοδίκαια στην κυριότητα του Δημοσίου και διαγράφεται
το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 10961
(4)
Παράταση ισχύος απόφασης απαγόρευσης θήρας στις θέσεις "Λάκιζα, Μουζάκι, Βίλια, Διψέλιζα, Ομβριόκαστρο" Δήμου Λαυρεωτικής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969,
όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969
"Περί Δασικού Κώδικος"».
2. Τις περί θήρας εν γένει δ/ξεις του ν.δ. 86/1969 "Περί
Δασικού Κώδικος" (άρθρα 251, 252, 254,256, 258, 259,
261), του ν.δ. 996/1971 (αρθ. 11), του ν. 177/1975 (αρθ.
7 και 8), καθώς και τις δ/ξεις του ν. 2637/98 (αρθ. 57, 58
και 59).
3. Τις δ/ξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/22.3.1993)
"Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας".
4. Τις δ/ξεις του ν. 2503/1997 "Για την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ".
5. Τις δ/ξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010).
6. Τις δ/ξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
7. Την με αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο
δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας
του Υ.Α.Α.Τ.
8. Την με αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή
της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
9. Την με αριθμ. 3213/7-8-2014 απόφαση (ΦΕΚ
2249/Β’/2014).
10. Την με αριθμ. 1979/48724/26-6-2017 αναφορά εισήγηση του Δασαρχείου Λαυρίου, με την οποία προτείνεται η παράταση της ισχύος της υπό στοιχείο [9]
απόφασης.
11. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015, αποφασίζουμε:
Την παράταση ισχύος της με αριθμ. 3213/7.8.2014
απόφασης, μέχρι την 5.8.2019.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμ.
3213/7.8.2014 απόφαση (ΦΕΚ 2249/Β΄/2014).
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Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την έκδοση
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας
και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημοσιονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
(σχ. άρθρο 90 π.δ. 63/05).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγ. Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Η Γενική Διευθύντρια ΧΩΠΕΠΟ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

Αριθμ. ΔΔΥΚΜ/Α/244935(1320)
(5)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά
τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση ή καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής για το Β’ εξάμηνο έτους
2017 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α’/16. 12. 2015) περί «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
β) Την αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των Διατάξεων του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) περί Μισθολογικών ρυθμίσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου
βαθμού, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005
(Α’/314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/τ.Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.A’/09.09.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε-
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ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-12-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 30110 (385)/27.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και Παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊστάμενους
των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. (ΦΕΚ 390/Β/10.02.2017).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38819/29.05.2015 απόφαση
του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί «καθιέρωσης ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1084/τ.Β’/09.06.2015) όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με την αρ. πρωτ. 64547/07.09.2015
64547/07.09.2015 (ΑΔΑ: ΩΞ6ΝΟΡΤΥ - Ω22) (ΦΕΚ
2046/τ.Β’/18.09.2015) μεταγενέστερη απόφαση.
8. Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή κατά
τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες προς συμπλήρωση ή καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας:
Λόγω του διευρυμένου ωραρίου φαρμακοποιών, του
ελέγχου της ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων, της
διενέργειας ιδιωτικών υιοθεσιών και ψυχολογικής υποστήριξης θετών γονέων, αναδόχων, παιδιών και εφήβων,
εισαγγελικών εντολών συνοδείας ανηλίκων σε ιδρύματα,
παρουσίας σε ανακρίσεις ανηλίκων στα Αστυνομικά Τμήματα κ.λπ. και λόγω υγειονομικών ελέγχων σε καταστήματα μαζικής εστίασης και Αναψυχής που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο απογευματινές, βραδινές ώρες ή μόνο
αργίες και Σαββατοκύριακα εμποροπανηγύρεων κ.λπ.,
εφαρμογής αντικαπνιστικού νόμου, παρακολούθησης
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών και εξέτασης
καταγγελιών πολιτών για προβλήματα ηχορύπανσης από
τη μουσική καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης καθώς και λόγω διοργάνωσης, παρακολούθησης και πραγματοποίησης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων.
9. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
11.300,00 ευρώ θα καλυφτεί από τις πιστώσεις ΚΑΕ 0512
ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού του
έτους 2017, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά
τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ή καθ’ υπέρβαση αυτής, για το Β’ εξάμηνο
έτους 2017, συνολικά για 960 ώρες (έως 8 ώρες για νυχτερινά και έως 8 ώρες για αργίες και Σαββατοκύριακα ανά
μήνα, ανά υπάλληλο), για το Β’ εξάμηνο έτους 2017 και
για τους δέκα (10) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 16 Ιουνίου 2017
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΔΥΚΜ/Α/οικ.244785(1318)
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για το Β’ εξάμηνο έτους 2017 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
"Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.Α’/16. 12. 2015) περί «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
β) Την αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) περί μισθολογικών ρυθμίσεων
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού,
Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005
(Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/τ.Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/09.09.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-12-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ 30110 (385)/27.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:
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«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊστάμενους
των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ
390/τ.Β’/10.02.2017).
7. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
(απογευματινής) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας:
Λόγω του διευρυμένου ωραρίου φαρμακοποιών, του
ελέγχου της ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, της
διενέργειας ιδιωτικών υιοθεσιών και ψυχολογικής υποστήριξης θετών γονέων αναδόχων, παιδιών και εφήβων,
εισαγγελικών εντολών συνοδείας ανηλίκων σε ιδρύματα,
παρουσίας σε ανακρίσεις ανηλίκων στα Αστυνομικά Τμήματα κ.λπ. και λόγω υγειονομικών ελέγχων σε καταστήματα μαζικής εστίασης και Αναψυχής που λειτουργούν
αποκλειστικά και μόνο απογευματινές, βραδινές ώρες ή
μόνο αργίες και Σαββατοκύριακα, εμποροπανηγύρεων
κ.λπ., εφαρμογής αντικαπνιστικού νόμου, παρακολούθησης προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών και
εξέτασης καταγγελιών πολιτών για προβλήματα ηχορύπανσης από τη μουσική καταστημάτων και κέντρων
διασκέδασης καθώς και λόγω διοργάνωσης, παρακολούθησης και πραγματοποίησης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων.
8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
6.000,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΚΑΕ 0511
ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού του
έτους 2017 για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλλήλων,
αποφασίζουμε:
την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο,
ανά εξάμηνο (συνολικά 1200 ώρες) καθ’ υπέρβαση της
υποχρεωτικής, για το Β’ εξάμηνο έτους 2017, για τους
δέκα (10) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 16 Ιουνίου 2017
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02032731809170008*

