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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/263-α’ από
16-01-2017 (Β’ 158) απόφασης Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση- Συγκρότηση
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων
του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη)».

2

Τροποποίηση της αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404/
17-10-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., καθορισμός αρμοδιοτήτων και
διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του
Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 3514), όπως ισχύει.

3

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στη Β’ Οφθαλμολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης του Γ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

4

Ανάκληση άδειας λειτουργίας του Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων με τον διακριτικό
τίτλο «PRO.MEDIA».

5

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Επιταλίου Νομού Ηλείας.

6

Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας,
υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής για το έτος 2018.

7

Έγκριση της αριθμ. 177/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής,
περί σύστασης προσωρινών προσωποπαγών
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης.

8

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου
για το έτος 2018.

Αρ. Φύλλου 1278

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/408-α'
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/263-α' από
16-01-2017 (Β' 158) απόφασης Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση- Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη)».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α’ 33)
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου
72 του ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 37) και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο
171 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
β) Των άρθρων 159-162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26) όπως
ισχύουν.
γ) Του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
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Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
ζ) Της αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο ΤΟΣΚΑ» (Β' 3671).
η) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149).
θ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/263-α'/16-1-2017
(Β' 158) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
που αφορά την «Σύσταση - Συγκρότηση Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη)» ως ακολούθως:
α. Στην παρ. 2 της απόφασης αντικαθίσταται το στοιχείο (ε) ως εξής: «ε. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ο
Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
με αναπληρωτή του τον τμηματάρχη Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης».
β. Στην παρ. 2 της απόφασης αντικαθίσταται το στοιχείο
(στ) ως εξής: «στ. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει
θέματα της Αρχής Προσφυγών, ο Διευθυντής Ανθρωπίνου
Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, με αναπληρωτή του τον τμηματάρχη Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής Προσφυγών».
2. Λοιπά οριζόμενα στην αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/263-α' από
16-01-2017 (Β' 158) απόφαση, παραμένουν σε ισχύ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Ι

Αριθμ. Δ1/οικ. 19874/6926
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404/
17-10-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., καθορισμός αρμοδιοτήτων και
διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του
Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 3514), όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 58 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-
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συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 85).
β) Του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
γ) Του π. δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116).
δ) Του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
ε) Της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β’ 2169), όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404/17-10-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., καθορισμός αρμοδιοτήτων
και διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του
Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 3514), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Δ9/οικ.55377/14622/30-11-2016 (Β’ 4070) όμοια απόφαση.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α.
γιατί, οι Συμβουλευτικές Επιτροπές λειτουργούν εντός
του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα
μέλη τους.
4. Την αριθμ. 254/2018 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404/
17-10-2016 υπουργική απόφαση, ως εξής:
1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, αποτελούμενη από:
α. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), με τον αναπληρωτή του.
β. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), με τον αναπληρωτή του.
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ), με τον
αναπληρωτή του.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ) με τον αναπληρωτή του.
στ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ
κατηγορίας με Α’ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.
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Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α, β,
γ και δ μέλη».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη γραμματέα εκάστης Σ.Ε. εκτελεί υπάλληλος
του Ε.Φ.ΚΑ., ο οποίος ορίζεται με πράξη του Διοικητή
του Ε.Φ.Κ.Α..» Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ9/οικ.
47400/12404/17-10-2016 υπουργική απόφαση (Β’ 3514),
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/οικ. 26225
(3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας
Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στη Β' Οφθαλμολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. του άρθρου 27, παράγραφος 2 του ν. 4320/2015
(ΦΕΚ 29/Α’) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις»,
3. των άρθρων 57 και 64 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/
τ. Α’) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως αυτά ισχύουν,
4. του π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51/Α’) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και
ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την
επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004)
και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL
38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» και
συγκεκριμένα του Παραρτήματος XI αυτού, που αφορά
σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη
εφαρμογή ιστών και κυττάρων, όπως αυτό ισχύει μετά
την έκδοση του π.δ. 129/2016 (ΦΕΚ 229/Α’),
5. του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (148/Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»,
6. της αριθμ. Υ4α/109058/2005 (ΦΕΚ 71/Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων
Ιστών (Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ4α/40690/2008
(ΦΕΚ 1730/Β’) υπουργική απόφαση,
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7. της αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 83976/03-11-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2424/Β’/2015) με θέμα: «Διενέργεια
ελέγχων στις Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων
του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α’)»,
8. της αριθμ. Υ80/06-11-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού: «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β’).
Β) Το αριθμ. (Υ.Υ.Γ.Π.) 70901/20-09-2017 έγγραφο της
Διοίκησης της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με συνημμένα δικαιολογητικά του Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Γ) Το αριθμ. Α3γ/ΓΠ/70901/10-10-2017 έγγραφο προς
τον Ε.Ο.Μ. και το αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/οικ. 96335/28-12-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης προς το ΚΕ.Σ.Υ.
Δ) Το αριθμ. 5943/13-12-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του ΕΟΜ, με συνημμένο το Πρακτικό της από
22-11-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, το
οποίο διατύπωσε θετική πρόταση για τη χορήγηση
προσωρινής άδειας λειτουργίας στη Μονάδα μέχρι την
έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 4 του
ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α’), υπουργικής απόφασης.
Ε) Το αριθμ. ΚΕΣΥ (Β')/02-03-2018 υπηρεσιακό σημείωμα με συνημμένη την αριθμ. 3 απόφαση της 267ης Ολομέλειάς του, που πραγματοποιήθηκε στις 15-02-2018, η
οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας.
ΣΤ) Την αριθμ. Β1α/25195/26-03-2018 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Ζ) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στη Β' Οφθαλμολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
του Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», με μέγιστο
χρόνο ισχύος αυτής τα τρία (3) έτη και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 4 του
ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α’), υπουργικής απόφασης.
Επιστημονικά υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ο Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Περικλής Μπραζιτίκος.
Η ως άνω Μονάδα υποχρεούται:
α) Να υποβάλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης σε ενδεχόμενη μεταβολή ουσιαστικών στοιχείων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της, όπως αλλαγή του
επιστημονικά υπευθύνου και μεταβολής της στελέχωσης
αυτής κ.ά.
β) Μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 57 (παρ. 4) του ν. 3984/2011 υπουργικής απόφασης
(περί καθορισμού των προϋποθέσεων που θα πρέπει να
πληροί η Μονάδα, της διαδικασίας για τη χορήγηση, την
ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας καθώς και κάθε
άλλου σχετικού θέματος) να καταθέσει εκ νέου φάκελο
αδειοδότησης, εναρμονισμένο με τα προβλεπόμενα.
γ) Να υποβάλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ετήσια αναφορά για τη δραστηριότητά της στο
πρώτο δίμηνο κάθε έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 57 (παρ. 7) του ν. 3984/2011 και στο άρθρο 5 (παρ.
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1) της αριθμ. Υ4α/109058/2005 (ΦΕΚ 71/Β’) υπουργικής
απόφασης, όπως αυτή ισχύει.
Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον
διαπιστωθεί ότι η Μονάδα Εφαρμογής δεν τηρεί τους
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018

Τεύχος Β’ 1278/10.04.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/7019/2425
(5)
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Επιταλίου Νομού Ηλείας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υπ./142011/3182
(4)
Ανάκληση άδειας λειτουργίας του Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων με τον διακριτικό τίτλο «PRO.MEDIA».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.7.2017).
2. Την άδεια λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής
διαχείριση δικαιωμάτων παραγωγών οπτικοακουστικών
έργων με τον διακριτικό τίτλο «PRO.MEDIA», η οποία είχε
χορηγηθεί με τη με αριθμ. 1840/3.8.2000 απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 1014 Β’/10.08.2000), και
αφορούσε στη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών
έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 47 σε συνδυασμό
με άρθρα 54 παρ. 4 και 58 του ν. 2121/1993, για τα οπτικοακουστικά έργα για τα οποία τα δικαιώματα ανήκουν
στους παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων που είναι
μέλη του «PRO.MEDIA» και τα οποία δεν έχουν μεταβιβασθεί σε τρίτους.
3. Το γεγονός ότι ο εν λόγω οργανισμός έχει τη νομική
μορφή μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης.
4. Την αριθμ. 31401/6.11.2017 επιστολή του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης «PRO.MEDIA», με την οποία απεστάλη στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
απόσπασμα πρακτικού της από 26.10.2017 Γενικής Συνέλευσης του «PRO.MEDIA» που περιλαμβάνει απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης περί λύσης του συνεταιρισμού.
5. Το άρθρο 43 του Συντάγματος και τις γενικές αρχές του
διοικητικού δικαίου που αφορούν στη δημοσιότητα και
στη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων, αποφασίζει:
Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων παραγωγών οπτικοακουστικών έργων με τον διακριτικό τίτλο
«PRO.MEDIA», η οποία είχε χορηγηθεί με τη με αριθμ.
1840/3.8.2000 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
(ΦΕΚ 1014 Β’/10.08.2000) λόγω λύσης του συνεταιρισμού.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 211/1947, άρθρο 28 (ΦΕΚ 35/Α/28-02-1947)
περί «Κύρωσης της Σύμβασης του Σικάγο».
β) Του ν.δ. 714/1970, άρθρο 11, εδάφιο στ' (ΦΕΚ 238/
Α/07-11-1970) «Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναέριων
Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και
οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με τον ν. 1340/1983, άρθρο 2 (ΦΕΚ 35/Α/18-03-1983).
γ) Του ν. 1815/1988, άρθρο 9, παρ.2 (ΦΕΚ 250/
Α/11-11-1988) περί «Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού
Δικαίου», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθ. 23 παρ.
2 του ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α/2005).
δ) Του π.δ. 56/1989, άρθρο 7 (ΦΕΚ 28/Α/01-02-1989)
«Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/17-2-2011) περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
στ) Του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) περί «Διαμόρφωσης Φιλικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ζ) Του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 περί «Σύστασης
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ 188/Α/08-10-2016).
η) Την αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β/14-08-2014) απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους
Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, και ειδικότερα το άρθρο
1 παρ. 2.44, ως ισχύει.
2. Την αριθμ. ΥΠΑ/Β1/Α/36683/4313/9-10-1990 (ΦΕΚ
Β’ 675/1990) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών «περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Κρατικού
Αερολιμένα Επιταλίου Νομού Ηλείας».
3. Την αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/6482/635/14-2-1992 (ΦΕΚ
Β’ 135/1992) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών «περί Προσωρινής Διακοπής Λειτουργίας
Κρατικού Αερολιμένα Επιταλείου Νομού Ηλείας».
4. Το από 30/12/2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
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5. Τα αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/856/3-2-2017 και ΥΠΑ/Δ3/
1985/16/3-2-2018 ενημερωτικά-εισηγητικά σημειώματα.
6. Το γεγονός ότι από το 1992 και έκτοτε δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την εκτέλεση εμπορικών πτήσεων
στον εν λόγω Αερολιμένα, ενώ η τουριστική κίνηση της
ευρύτερης περιοχής καλύπτεται από τον Κρατικό Αερολιμένα Αράξου.
7. Το γεγονός ότι από την δημοσίευση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
Κρατικού Αερολιμένα Επιταλίου Νομού Ηλείας.
2. Οι αριθμ. ΥΠΑ/Β1/Α/36683/4313/9-10-1990 (ΦΕΚ
Β’ 675/1990) και ΥΠΑ/Δ3/Α/6482/635/14-2-1992 (ΦΕΚ
Β’ 135/1992) αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών καταργούνται.
3. Ισχύς της παρούσας από δημοσιεύσεώς της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 1610
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας,
υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής για το έτος 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(176/Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015» (176 /Α’).
4. Την αριθμ. 2/1757/0026/10.1.2017 (17/Β’) και (ΑΔΑ:
6Θ4ΞΗ-ΝΝ6) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
5. Τις διατάξεις του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
“σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία
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δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.»
(Α’ 51), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α’ 208).
7. Το π.δ. 122/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),
8. Το π.δ. 21/2018 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργού
και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 36).
9. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).
10. Το αριθμ. οικ. 560/15.12.2017 έγγραφο της Δ/νσης
Ανθρώπινου Δυναμικού «Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής έτους 2018» και τα αντίστοιχα
απαντητικά Υπηρεσιακά Σημειώματα των Διευθύνσεων
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου,
11. Το αριθμ. 215/16.01.2018 σχετικό έγγραφο της
Αρχής Προσφυγών,
12. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη απασχόλησης, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για εκατόν σαράντα
οκτώ (148) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και
της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2018, με το
ακόλουθο περιεχόμενο:
• Υπηρεσιακή, διοικητική και οικονομική υποστήριξη
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεδομένης της
σοβαρής υποστελέχωσης των νεοσύστατων οριζόντιων
υπηρεσιών του.
• Διαδικασίες στελέχωσης του Υπουργείου - με τις αντίστοιχες απαραίτητες ενέργειες για εγκρίσεις, πιστώσεις,
Αποφάσεις, τόσο μέσω μετατάξεων, όσο και μέσω διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και
ένταξης στο ΕΣΚ.
• Εφαρμογή νέων θεσμών αξιολόγησης, κινητικότητας
και κατάρτισης Περιγραμμάτων θέσεων Εργασίας για
όλο το Υπουργείο.
• Διαδικασίες και ενέργειες για την εφαρμογή νέου
οργανισμού του Υπουργείου.
• Άσκηση μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων από καταργηθείσες ΥΔΕ.
• Αντιμετώπιση μεγάλου διοικητικού φόρτου στις Υπηρεσίες Μετανάστευσης του Υπουργείου, για τη νομοθετική παραγωγή και τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης στη χώρα, καθώς και τις εκτεταμένες ανάγκες
που δημιουργούνται από την καθημερινή εξυπηρέτηση
μεγάλου αριθμού πολιτών.
• Ενέργειες για την καταγραφή και πιστοποίηση των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
στη χώρα μας.
• Εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και τους διεθνείς Οργανισμούς.
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• Σύνταξη πρακτικών των συνεδριάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, δημιουργία προσωπικών φακέλων
προσφευγόντων, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών
δεδομένων, διαδικασίες πρόσκλησης προσφευγόντων
για τις διαδικασίες ακρόασης από τις Επιτροπές Προσφυγών, παροχή Νομικής Υποστήριξης και σύνταξη
απόψεων για τα ένδικα μέσα ή βοηθήματα, σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων, εγκυκλίων και
εσωτερικών οδηγιών.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000 €)
περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018, η οποία θα αντιμετωπισθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0511 του Ειδικού
Φορέα 49-110 και 49-140.
14. Το γεγονός ότι από την κατωτέρω απόφαση δεν
επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας,
πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο για το έτος
2018, για εκατόν σαράντα οκτώ (148) υπαλλήλους της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και της Αρχής Προσφυγών, που υπηρετούν
στις εξής Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου, ως εξής:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών, Οικονομικής Διαχείρισης, Τεχνικής Υποστήριξης και
Προμηθειών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Κοινωνικής
Ένταξης, Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής, Προστασίας
Αιτούντων Άσυλο, το Αυτοτελές Τμήμα πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης ανάγκης και τις Υπηρεσίες της Αρχής
Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να
μετέχουν και αποσπασμένοι στο Υπουργείο υπάλληλοι.
Η κατανομή των ωρών, καθώς και τα άτομα που θα
συμμετέχουν από κάθε Διεύθυνση στη συγκρότηση συνεργείου, θα γίνεται με ευθύνη των προϊσταμένων των
Διευθύνσεων και τα σχετικά στοιχεία θα αποστέλλονται
στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Υποστήριξης με ευθύνη των προϊσταμένων
των Διευθύνσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Τεύχος Β’ 1278/10.04.2018

Αριθμ. 14306/5313
(7)
Έγκριση της αριθμ. 177/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, περί
σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο σε
συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α’/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α’/2007) « Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α/14.11.2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».
7) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α’/2016) « Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ
α' και β' βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από
ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του
παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειες τους, νόμιμες».
9) Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4389/2016 «“Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ
94/Α’/27.05.2016) - Ρυθμίσεις θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων».
10) Την αριθμ. 2401/2016 απόφαση του Μονομελούς
Εφετείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με την
οποία έγινε δεκτή η αγωγή και αναγνωρίζει ότι ο ενάγων
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Αποστόλου
συνδέεται με το εναγόμενο Δήμο με σχέση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου.
11) Το αριθμ. 316/19.07.2017 πιστοποιητικό του Εφετείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι μέχρι και
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18.07.2017, κατά της αριθμ. 2401/2016 απόφασης του
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο
μέσο (τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε.
12) Την αριθμ. 177/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, περί σύστασης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως μειωμένης απασχόλησης
(4 ωρών ημερησίως) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στο εν λόγω Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων στην οποία θα καταταγεί
ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Αποστόλου
13) Το αριθμ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες
με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση
και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την
εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904 παρ.
2 περ. α' του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 177/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, περί σύστασης μίας
(1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως μειωμένης απασχόλησης (4 ωρών ημερησίως) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον εν λόγω Δήμο σε
συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ως εξής:
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.
Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η εν λόγω θέση
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού
στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2018 σε βάρος των ΚΑ 10-6021.001 και
10-6052.001, συνολικού δε ύψους 178.415,10 ευρώ,
ανάλογη δε δαπάνη ύψους 237.886,80 ευρώ θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών
των επόμενων οικονομικών ετών
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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(ΦΕΚ 90 Α’) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθμ. 4683/1998 (ΦΕΚ 140 Β’) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Κανονισμού Προσωπικού των ΠΤΑ, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ. 2141/1998 (ΦΕΚ 78 Β’) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης
και Διαχείρισης των ΠΤΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 190-193 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354 (ΦΕΚ 176/Α/
1-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Την αριθμ. 3/5/23-9-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του
ΠΤΑΗ, περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των
υπαλλήλων του ΠΤΑΗ.
7. Την αριθμ. 3/6/13-12-2017 απόφαση του Δ.Σ. του
ΠΤΑΗ, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του
2018 και το ποσό των υπερωριών των υπαλλήλων του
ΠΤΑΗ στον προϋπολογισμό του 2018 (κωδ. προϋπ.. Κ.Α.
60.00.02 ποσού 17.000,00 €).
8. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων
του ΠΤΑ και τα αυξημένα καθήκοντα των υπαλλήλων του
λόγω εργασιακού φόρτου, που δεν καλύπτονται εντός
του νόμιμου υποχρεωτικού ωραρίου, αποφασίζει:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά
τις απογευματινές ώρες 10 (δέκα) υπαλλήλων προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου.
Η υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβεί τις 120
ώρες εργάσιμων ημερών ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο. Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας
από τους υπαλλήλους του ΠΤΑΗ, έχει ως εξής:

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 897
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου
για το έτος 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 53-56 του ν. 2218/1994

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018
Π.Ε.

8

120

120

Δ.Ε.

2

120

120

Οι υπηρεσίες του Ταμείου εντέλλονται για την υλοποίηση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 28 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02012781004180008*

