
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)» του Δήμου Αγρινί-
ου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» του Δήμου Αχαρνών του Ν. Αττικής.

3 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνι-
κού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια.

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 
απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑ-
ΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (ΕΕΔΔ) 
(Β’ 2840).

5 Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών.

6 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο 
Νέας Ζίχνης, για το έτος 2018.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ-
νων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέ-
τευσης Λάρισας για το έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Ζ1/226906 (1)

  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-

ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)» του Δήμου 

Αγρινίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 

1351/ 1983 (ΦΕΚ Α' 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α' 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α') 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195 Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α'), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α').

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α') «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. To π.δ.105/2014 (ΦΕΚ 172 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

11. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

13. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') «Ανασύσταση και 
μετονομασία .... Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

14. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Τη με αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β') κοινή 
υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκου-
μένων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμι-
ας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις 
με αριθμ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β') και 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β') κοινή υπουργική 
απόφαση.

17. Τη με αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β') κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Τη με αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Τη με αριθμό 99/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)» του Δήμου Αγρινίου του 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

20. Τη με αριθμ. πρωτ. 3247/21-06-2017 Βεβαίωση του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
(ΚΟΙ.Π.Α.)» του Δήμου Αγρινίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας 
για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

21. Τη με αριθμό Α.Α.Υ. Β-65 και αρ. πρωτ. 3246/ 
20-06-2017 (73ΥΛΟΛΜΤ-ΜΕ0) Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)» του Δήμου Αγρι-
νίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας για τη δέσμευση της 
οικονομικής πίστωσης.

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
(ΚΟΙ.Π.Α.)» του Δήμου Αγρινίου του Ν. Αιτωλοακαρνα-
νίας, ύψους 630,64 ΕΥΡΩ για το έτος 2017 και 22.342,8 

ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονο-
μικά έτη (Κ.Α.Ε. 15-6041.003 και 15-6041.003 ).

23. Τη με αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ/119/2017 εισήγηση 
της ΓΔΟΥΔΥτου Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δέκα (10) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων, στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ-
ΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)» του Δήμου Αγρινίου του Ν. Αιτωλοακαρ-
νανίας. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το 
ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο 
αρχίζοντας από 20-12-2017.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)» του Δήμου Αγρινίου του Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

  Παιδείας,
Εσωτερικών Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

i

    Αριθμ. Ζ1/226905 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ» του Δήμου Αχαρνών του Ν. Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/ 

1983 (ΦΕΚ Α' 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθ-
μια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α' 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α') 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195 Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
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6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α'), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α').

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α') «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. To To π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172 Α') «Οργανισμός 
Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

11. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α') «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

13. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α') «Ανασύσταση και 
μετονομασία .... Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

14. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Τη με αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β') κοινή 
υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκου-
μένων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμι-
ας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις 
με αριθμ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β') και 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β') κοινή υπουργική 
απόφαση.

17. Τη με αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β') κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Τη με αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Τη με αριθμό 67/13-7-2017 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» του Δήμου Αχαρνών του Ν. Αττικής.

20. Τις με αριθμ. πρωτ. 3541/03-08-2017 και 3708/ 
01-09-2017 Βεβαιώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟ-
ΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» του Δήμου Αχαρνών του Ν. Αττικής 
για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

21. Τη με αριθμό Π.Α.Υ. Α-67/21-01-2017 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟ-
ΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» του Δήμου Αχαρνών του Ν. Αττικής 
για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» του Δήμου Αχαρνών 
του Ν. Αττικής, ύψους 310,32 ευρώ για το έτος 2017 και 
11.171,4 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε 
οικονομικά έτη (Κ.Α.Ε. 15-6041.003 και 60-6054).

23. Τη με αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ 118/2017 εισήγηση της 
ΓΔΟΥΔΥ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων, στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» του Δήμου 
Αχαρνών του Ν. Αττικής. Η πρακτική άσκηση των φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. για το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται για 
ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 20-12-2017.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» 
του Δήμου Αχαρνών του Ν. Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

  Παιδείας,
Εσωτερικών Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

i

 Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95848 (3)
    Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής 

και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-

σίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνι-

κού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική 

Περιφέρεια .

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/26-7-1985), 

όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
τ.Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 102 
του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38, τεύχος Α').

3. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 του ν. 4486/2017 
(ΦΕΚ 105, τεύχος Α'), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123/τ. Α΄/15-7-1992), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και 3 του ν. 4238/2014 
(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
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σωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

9. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9-10-2017) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-9-2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/ 
τ.Β'/6-10-2015).

12. Την υπ' αριθμ. Β1.α/οικ.94692/20-12-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας ««Κατανομή πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Υπουρ-
γείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 
(ΚΑΕ)», η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΓΕ2465ΦΥΟ-3ΤΔ.

13. Την υπ' αριθμ. Β1α/οικ.95460/21-12-2017 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι οι Δομές του Π.Ε.Δ.Υ. δύναται να 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και για 7 ημέρες την εβδο-
μάδα.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 7.100.000,00 €, η οποία θα αντιμετωπι-
στεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2018 του Υπουργείου Υγείας (Φ. 260 και ΚΑΕ 2811) 
και ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

16. Τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα 
των Υγειονομικών Περιφερειών με συνημμένα αιτήματα, 
αποφασίζουμε:

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια, η σχετική δαπάνη να δια-
μορφώνεται ως εξής:

Α. Για την 1ηΥ.ΠΕ Αττικής: Για 640 υπαλλήλους, 114.600 
ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 570.000,00 €.

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Για 1.000 υπαλ-
λήλους, 320.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 
1.370.000,00 €.

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας: Για 1.089 υπαλλήλους, 
330.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 950.000,00 €.

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: Για 1.218 
υπαλλήλους, 293.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 
1.400.000,00 €.

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Για 
646 υπαλλήλους, 590.000 ώρες, με συνολική δαπάνη 
ύψους 800.000,00 €.

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπεί-
ρου και Δυτικής Ελλάδας: Για 1.500 υπαλλήλους, 700.000 
ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 1.639.800,00 €.

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης: Για 230 υπαλλήλους, 120.000 
ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 360.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

i

Αριθμ. 23724 (4)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 

απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑ-

ΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ-

ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩ-

ΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (ΕΕΔΔ) 

(Β' 2840).

Η   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 

(Α' 155), όπως τροποποιήθηκε με παραγράφου 1 του 
άρθρου 35 του ν. 4305/2014 (Α' 237).

β. Της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155).

γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(Α' 112).

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

ε. Του π.δ. 127/2017 (Α' 157) «Οργανισμός Υπουργείου 
Τουρισμού».

στ. Του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.

ζ. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η. Της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουρ-
γού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα 
κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προ-
διαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων 
- διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)(Β' 2840).

2. Την ανάγκη συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 21185/ 
13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β' 2840), 
όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
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Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 
απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατη-
γορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επι-
πλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)(Β' 2840), 
όπως ισχύει, ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τα 
ΕΕΔΔ, τα οποία ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής 
που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή 
και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με 
λουτρό, αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 
της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014. Αναπτύσσονται σε 
συγκροτήματα μέχρι 30 δωματίων ή και διαμερισμάτων, 
λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό υπνοδωματί-
ων και των καθιστικών εφόσον σε αυτά εκμισθώνονται 
κλίνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του 
άρθρου 3».

2. Η παρ. 4.3. του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως: «4.3. Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας 
(ΕΣΛ) επιχειρήσεων ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί με βάση 
το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας 
σύστημα κατάταξης παρατείνεται αυτοδίκαια έως την 
31-12-2018». Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ΕΕΔΔ 
κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017

Η Yπουργός

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

i

Αριθμ. 22358 (5)
    Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 107, 109, 225 και 280 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A΄/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/80 (ΦΕΚ - 191 
Α): Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύ-
σεως και Αποχετεύσεως, όπως αντικαταστάθηκε με το 
αρθ. 2 του ν. 4483/17, ΦΕΚ-107Α/31-7-17).

3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006): 
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1 και 8 και 28Α 
παρ. 1 και 5 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ47 Α΄/2015) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ.142/2010 (ΦΕΚ 
235/ τεύχος Α΄/27-12-2010) Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

6. Την αριθμ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26-05-2017) περί 
διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης.

7. Το π.δ. 503/29-11-1991 (ΦΕΚ 182 Α') με το οποίο συ-
στάθηκε η ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης 
Σερρών.

8. Την υπ' αριθμ. 2387/2386/1999 (ΦΕΚ 418 Β') από-
φαση Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την 
οποία τροποποιήθηκε ο αριθμός του Δ.Σ. της Επιχείρη-
σης.

9. Την αριθμ. 7980/2000 (ΦΕΚ 920 Β') απόφαση Γ.Γ. 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία 
επεκτάθηκε η περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Σερρών.

10. Την αριθμ. 4480/2002 (ΦΕΚ Β' 356/21-03-2002) 
απόφαση Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 
την οποία διευρύνθηκε το αντικείμενο της ΔΕΥΑ Σερρών 
με τη μελέτη κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, 
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης.

11. Την υπ' αριθμ. 9099/2003 (ΦΕΚ Β' 1282/11-09-2003) 
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
με την οποία τροποποιήθηκε η σύσταση του Δ.Σ. της 
Επιχείρησης.

12. Την υπ' αριθμ. 1002/2009 (ΦΕΚ Β' 407/05-03-2009) 
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας με την οποία διευρύνθηκε το αντικείμενο της ΔΕΥΑ 
Σερρών: α) με την άρδευση, β) με τη μελέτη, κατασκευή, 
συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λει-
τουργία των δικτύων Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την 
υπάρχουσα νομοθεσία, γ) με την εμφιάλωση και εμπορία 
νερού και δ) με τη διαχείριση αξιοποίηση και εμπορία 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

13. Την αριθ. 14932/15-11-2011 (ΦΕΚ 2868/Β'/
19-12-2011) απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία τροποποιήθηκε 
η συστατική πράξη της ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης , 
αποχέτευσης , άρδευσης Δήμου Σερρών.

14. Την αριθμ. 1486/29-02-2012 (ΦΕΚ 933/τ.Β'/
26-3-2012) απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία τροποποιήθηκε 
η συστατική πράξη της ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης , 
αποχέτευσης, άρδευσης Δήμου Σερρών.

15. Την αριθμ. 863/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Σερρών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 863/2017 απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερρών με την οποία 
εγκρίθηκε αντίστοιχα η τροποποίηση συστατικής πρά-
ξης της ΔΕΥΑ Σερρών, η οποία ως προς την παραγρ. 3.1 
αυτής αντικαθίσταται ως εξής:

«3.1 Η Επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται 
με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Από 
τα μέλη αυτά, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, είναι αιρετοί 
εκπρόσωποι του Δήμου, ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος 
των εργαζομένων στην επιχείρηση, οριζόμενος από την 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ66886 Τεύχος Β’ 4756/29.12.2017

πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των 
εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέ-
τοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν 
και ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος περιβαλλοντικού 
ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, που καθορίζεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη 
είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του οικείου Δήμου, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντι-
κείμενο της επιχείρησης και ορίζονται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση των αιρετών 
μελών, ένα (1) τουλάχιστον μέλος υποδεικνύεται από 
τη μειοψηφία».

Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. 503/29-11-1991 (ΦΕΚ 182 
Α' ) με το οποίο συστήθηκε η ενιαία επιχείρηση ύδρευ-
σης και αποχέτευσης Σερρών, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με τις αριθμ. 2387/2386/1999 (ΦΕΚ418 
Β'), 7980/2000 (ΦΕΚ 920 Β'), 4480/2002 (ΦΕΚΒ' 356/ 
21-03-2002), 9099/2003 (ΦΕΚ 1282/τ.Β/11-09-2003, 
1002/ 2009 (ΦΕΚ 407/τ.Β΄/05-03-2009) αποφάσεις του Γε-
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και τις αριθμ.14932/2011 (ΦΕΚ 2868/τ.Β΄/19-12-2011) 
και 1486/2012 (ΦΕΚ 933/τ.Β΄/26-3-2012) αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 22384 (6)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο 

Δήμο Νέας Ζίχνης, για το έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις του ν. 3469/06 άρθρο 5, περιπτ. θ'.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 

«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/ 
2010(ΦΕΚ 40/Α') «Προστασία της εθνικής οικονομίας-
επείγοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονο-
μικής κρίσης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και υποπαρ. Δ9 της παρ. 
Δ του αρθρ. 2 του ν. 4336/ 1915.

8. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 250/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 ΦΕΚ (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ), 
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ.

9. Το αριθμ. πρωτ. 12284/1-12-2017 έγγραφο του Δή-
μου Νέας Ζίχνης για μετακίνηση των υπηρετούντων σ' 
αυτόν υπαλλήλων του εκτός έδρας.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Νέας Ζίχνης προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2018.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Νέας Ζίχνης οικο-
νομικού έτους 2018 έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 
2.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 10.6422 με την ένδειξη «Οδοι-
πορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλή-
λων», σύμφωνα με την αριθ. 12347/4-12-2018 βεβαίωση 
του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, αποφα-
σίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το 
έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων των υπηρετούντων στον Δήμο Ν. Ζίχνης ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟΙ
1.- Έξι (6) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, ημέ-

ρες είκοσι (20) έκαστος.
2.- Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μη-

χανικών , ημέρες είκοσι (20).
3.- Μία (1) υπάλληλος του κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων 

Μηχανικών, ημέρες είκοσι (20).
4.- Μία (1) υπάλληλος του κλάδου ΠΕ7 Χημικών Μη-

χανικών, ημέρες είκοσι (20).
5.-Τρεις (3) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Δ/σης Υποθέσε-

ων Πολιτών, ημέρες είκοσι (20) έκαστος.
6.- Μία (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων 

Μηχανικών, ημέρες είκοσι (20).
7.-Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού 

Λογιστικού ημέρες είκοσι (20) έκαστος.
8.- Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ19 Πληροφορι-

κής ημέρες είκοσι (20).
9.- Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Δ/σης Υποθέσεων 

Πολιτών, ημέρες είκοσι (20) έκαστος.
10.- Έξι (6) υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, 

ημέρες είκοσι (20) έκαστος.
11.- Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 

Γραμματέων, ημέρες είκοσι (20).
12.-Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΔΕ28 Χειριστής 

Μηχανημάτων Έργων, ημέρες είκοσι (20).
13.- Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΔΕ29 ΟδηγώνΑυ-

τοκινήτων ημέρες είκοσι (20).
Β.- Ι.Δ.Α.Χ.
1.- Μία (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού 

Λογιστικού ημέρες είκοσι (20).
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2.- Πέντε (5) υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, 
ημέρες είκοσι (20) έκαστος.

3.- Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Γενι-
κά, ημέρες είκοσι (20) έκαστος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ι

    Αριθμ. απόφ. 384/22/18-12-2017  (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ-

νων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Απο-

χέτευσης Λάρισας για το έτος 2018.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 ν. 4354/15 (ΦΕΚ Α 176).
β) Της παραγράφου Γ υποπαραγράφου ΓΙ του ν. 4093/ 

2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012).
γ) Του άρθρου 20 του ν. 4024/11 (ΦΕΚ 2261 τ.Α΄/27-10-2011), 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του ν. 4261/2014.
δ) Του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/11-4-2012.
ε) Του π.δ. 374/81 για τη σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., όπως 

αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις υπ' αριθμ. 
19582/10-1-2005 και 12635/16-8-2005 αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

στ) Του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΛ (ΦΕΚ Β' 190/25-2-2010) και 
ειδικότερα των άρθρων 10. Γ2, 11. Β και 12. Γ2 (λειτουρ-
γία της επιχείρησης όλο το 24ωρο).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, για το χρο-
νικό διάστημα από 1.1.2018 μέχρι την 31.12.2018, θα 
προκληθεί δαπάνη ύψους 590.000.00 ευρώ, η οποία θα 
καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 
2018 περιλαμβανομένων των αναμορφώσεων και ειδι-
κότερα από τους ΚΑ. 60.00.0002-60.00.0004-60.01.0002- 
60.01.0004 και 60.03.

- Τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, που έχει στην ευ-
θύνη της την αδιάλειπτη υδροδότηση και την ομαλή 
λειτουργία των δικτύων, μήκους δικτύων ύδρευσης πε-
ρίπου 1.000 χιλιόμετρα και αποχέτευσης περίπου 580 
χιλιομέτρων.

- Το γεγονός ότι η διαχείριση και λειτουργία των δικτύ-
ων γίνεται με προσωπικό που απασχολείται σε κανονι-
κό ωράριο εργασίας (έως την 15:00) και για την αντιμε-
τώπιση εκτάκτων περιστατικών, υπάρχει ένα τριμελές 
υδραυλικό συνεργείο που εργάζεται σε τακτικό ωράριο, 
καθημερινά έως τις 20:00. Πέραν της ώρας 20:00 ή όταν 
τα έκτακτα περιστατικά είναι σε περισσότερα από ένα 

σημεία (για το χρονικό διάστημα 15:00 έως 20:00). κα-
λούνται εκτάκτως με υπερωριακή απασχόληση, οι απαι-
τούμενοι εργαζόμενοι.

- Το γεγονός ότι τα έκτακτα περιστατικά δεν αφορούν 
εποχικές ανάγκες, αλλά απαιτείται η διασφάλιση της 
αδιάλειπτης λειτουργίας δικτύων και εγκαταστάσεων, 
καθώς και η επείγουσα αντιμετώπιση τους με εργασίες 
που προκύπτουν αιφνιδίως και οφείλονται σε απολύτως 
εξαιρετικά αίτια που αφορούν τη δημόσια υγεία, που δεν 
είναι εκ των προτέρων και σε καμιά περίπτωση εφικτός 
ο σχεδιασμός και η αντιμετώπιση τους με την κατανομή 
των εργαζομένων σε βάρδιες και απαιτούν δραστική διευ-
θέτηση (θραύσεις δικτύων ύδρευσης ή φράξιμο αγωγών 
αποχέτευσης, ή διακοπή λειτουργίας αντλητικών).

- Το γεγονός ότι η ΔΕΥΑΛ λειτουργεί σε 24ωρη βάρδια 
που υπάρχει σε όλες τις λειτουργικές Υπηρεσίες και που 
αποτελείται από ένα άτομο (ανά οκτάωρο κανονικής ερ-
γασίας), ικανό να κάνει τις προβλεπόμενες άμεσες ενέρ-
γειες αντιμετώπισης περιστατικών, καθώς και να κρίνει 
και να ενημερώσει την ιεραρχία της ΔΕΥΑΛ για την ανά-
γκη ή όχι αμεσότητας αντιμετώπισης της κατάστασης.

- Την αναγκαιότητα επίβλεψης της εκτέλεσης των συγ-
χρηματοδοτούμενων και μη. έργων που έχουν αναλάβει 
ιδιώτες εργολάβοι, τα συνεργεία των οποίων λειτουρ-
γούν μέχρι αργά μέσα στην ημέρα και

- Την ανάγκη διοικητικής υποστήριξης για όλες τις 
διοικητικές μονάδες, με εργασίες σε τακτική ή περιο-
δική βάση συνεδριάσεις Δ.Σ., καταμέτρηση - έκδοση 
λογ/σμών, κλείσιμο χρήσης, κ.α. όταν απαιτείται ώστε να 
διασφαλίζεται η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 
της επιχείρησης, oμόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. οι οποίοι θα απασχοληθούν για 
υπερωριακή εργασία από 01-01-2018 έως 31-12-2018 
ως εξής:

1. Εκατόν δέκα (110) υπάλληλοι για υπερωριακή απο-
γευματινή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για 
κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο.

2. Ογδόντα πέντε (85) υπάλληλοι για υπερωριακή ερ-
γασία:

α. Κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για κάθε υπάλληλο ανά 
εξάμηνο.

β. Κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες για κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 
πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων (590.000,00) ευρώ, η 
οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018 και ειδικότερα από τους Κ.Α. 
60.00.0002, 60.00.0004, 60.01.0002, 60.01.0004 και 60.03.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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*02047562912170008*

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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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
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