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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης
ενός (1) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών
Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την
επωνυμία ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.
προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών).

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς της ALPHA BANK
ALBANIA SHA προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών).

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την
επωνυμία METAL VETRO ITALIANA & CO προς το
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών).

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς της «Αναστάσιος
Μαυρογένης Ιατροτεχνολογικά Είδη Α.Ε.» προς το
251 Γ.Ν.Α. (Α΄ Παθολογική Κλινική).

6

Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Ματσακούρη
Πλούταρχου προς το 251 Γ.Ν.Α..

7

Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την
επωνυμία ATLAS - SH. A προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών).

8

Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την
επωνυμία ALBEL S.A. προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Υπουργείο Εξωτερικών).

9

Χαρακτηρισμός διαδρομής ως Προστατευμένης
ή Ειδικά Προστατευμένης Περιοχή Πλου.

10

Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.-Μ.Κ.) με την επωνυμία: «ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ».

11

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού
Δακοκτονίας έτους 2017.

12

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στην υπάλληλο του Δήμου Τεμπών, Μπαρμπούτη Βασιλική
του Κων/νου.

13

Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου

Αρ. Φύλλου 1073

και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυχτερινές
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Μόνιμου και Ι.Δ. Προσωπικού του Π.Γ.Ν.
Έβρου - Νοσηλευτική Μονάδα Διδυμοτείχου, για
το έτος 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ23/2794/146
(1)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης ενός (1) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),
β) του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998
(ΦΕΚ 236 Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,
ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄του άρθρου 7 του ν. 3106/2003
(ΦΕΚ 30 Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,
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στ) της παρ. 1 εδ. α΄του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
(ΦΕΚ 206 Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών,
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,
ζ) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων».
2. Το π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29.8.2014) «Οργανισμός
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».
3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27.1.2015) «Σύσταση .....
Ασφαλίσεων».
4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23.9.2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρων... .....Υφυπουργών».
5. Την με αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β΄)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. Γ.Π. :Π(2)γ/οικ. 34029/22.3.2012 (ΦΕΚ 1163/
τ.Β΄/10.4.2012).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών.
10. Το αριθμ. πρωτ. 372/23.1.2017 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α.
που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ. για την Ειδική πιστοποίηση, 3 Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, αποφασίζουμε:
Την Ανανέωση Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως
φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Σωματείο «Σύλλογος Δικαίωμα στη ζωή» με έδρα στο
Ηράκλειο.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Mαρτίου 2017
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την
επωνυμία ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.
προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών).
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Α 0003627 ΕΞ2017/
24.2.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που
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εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32
του ν. 4223/2013, καθώς και των άρθρων 496, 498 και
499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση
δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία προτίθεται
να προσφέρει υπό τη μορφή δωρεάς όλα τα κεραμίδια
της στέγης, για την αποκατάσταση του ευρισκομένου
στην Κορυτσά «Κτιρίου Σεφέρη», η αξία των οποίων υπολογίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €)
και υπό τον όρο που καθορίζεται με την απόφαση αυτή.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της ALPHA BANK
ALBANIA SHA προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών).
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Α 0003626 ΕΞ2017/
6.3.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32
του ν. 4223/2013, καθώς και των άρθρων 496, 498 και
499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση
δωρεάς της ALPHA BANK ALBANIA SHA, σύμφωνα με
την οποία προτίθεται να προσφέρει ποσό μέχρι δέκα
χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) για την κάλυψη δαπανών για
υλικά, εξοπλισμό ή εργασίες, οι οποίες θα απαιτηθούν,
για την αποκατάσταση του ευρισκομένου στην Κορυτσά
«Κτιρίου Σεφέρη», και υπό τον όρο που καθορίζεται με
την απόφαση αυτή.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την
επωνυμία METAL VETRO ITALIANA & CO προς το
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών).
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Α 0003624 ΕΞ2017/
24.2.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32
του ν. 4223/2013, καθώς και των άρθρων 496, 498 και
499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση
δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία METAL VETRO
ITALIANA & CO, σύμφωνα με την οποία προτίθεται να
καλύψει τη δαπάνη για την αποκατάσταση του ευρισκομένου στην Κορυτσά «Κτιρίου Σεφέρη», για όλες τις
ανάγκες του κτιρίου σε υαλοπίνακες, η οποία ανέρχεται
στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) και υπό
τον όρο που καθορίζεται με την απόφαση αυτή.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1073/29.03.2017

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της «Αναστάσιος
Μαυρογένης Ιατροτεχνολογικά Είδη Α.Ε.» προς
το 251 Γ.Ν.Α. (Α΄ Παθολογική Κλινική).
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Α 0003360ΕΞ2017/
16.2.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του
ν. 4223/2013, γίνεται αποδεκτή η από 25.6.2015 πρόταση δωρεάς της εταιρείας «Αναστάσιος Μαυρογένης
Ιατροτεχνολογικά Είδη Α.Ε.», με την οποία δωρίζει στο
251 Γ.Ν.Α. (Α΄ Παθολογική Κλινική) δύο (2) κλιματιστικά PITSOS P12A10950W 9.000 BTU αξίας τριακοσίων
εξήντα πέντε (365,00) ευρώ έκαστο, ενός κλιματιστικού
PITSOS P1ZA11250W 12.000 BTU αξίας τετρακοσίων
πενήντα (450,00) ευρώ και μιας τηλεόρασης SAMSUNG
UE32EH4003 αξίας τριακοσίων είκοσι (320,00) ευρώ,
συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Ματσακούρη
Πλούταρχου προς το 251 Γ.Ν.Α..
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Α 0003361ΕΞ2017/
16.2.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του
ν. 4223/2013, γίνεται αποδεκτή η από 27.8.2015 πρόταση δωρεάς του Ματσακούρη Πλούταρχου, με την οποία
δωρίζει στο 251 Γ.Ν.Α. (Ογκολογική Κλινική) πέντε (5)
ανεμιστήρες μάρκας Brand Central ussf - 935 με υποπόδιο, αξίας είκοσι δύο (22) ευρώ έκαστος, συνολικής
αξίας εκατόν δέκα (110,00) ευρώ.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

(7)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την
επωνυμία ATLAS - SH. A προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εξωτερικών).
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Α 0003623 ΕΞ2017/
6.3.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32
του ν. 4223/2013, καθώς και των άρθρων 496, 498 και
499 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση
δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία ATLAS - SH. A,
σύμφωνα με την οποία προτίθεται να προσφέρει ποσό
μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) για την κάλυψη
δαπανών για υλικά, εξοπλισμό ή εργασίες, οι οποίες θα
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απαιτηθούν, για την αποκατάσταση του ευρισκομένου
στην Κορυτσά «Κτιρίου Σεφέρη» και υπό τον όρο που
καθορίζεται με την απόφαση αυτή.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

(8)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας με την
επωνυμία ALBEL S.A. προς το Ελληνικό Δημόσιο
(Υπουργείο Εξωτερικών).
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Κ.Π. Α 0003625 ΕΞ2017/
6.3.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του ν.
4223/2013, καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 του
Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς
της εταιρείας με την επωνυμία ALBEL S.A., σύμφωνα με
την οποία προτίθεται να καλύψει τη δαπάνη για ηλεκτρολογικά προϊόντα και φωτισμό, για την αποκατάσταση του
ευρισκομένου στην Κορυτσά «Κτιρίου Σεφέρη», η οποία
ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00
€) ή ενδεχομένως σε μικρότερο ποσό και υπό τον όρο
που καθορίζεται με την απόφαση αυτή.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 2331.10/ 17230 /2017
(9)
Χαρακτηρισμός διαδρομής ως Προστατευμένης
ή Ειδικά Προστατευμένης Περιοχή Πλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και
των παραγράφων 2 και 3 άρθρου 35 του ν.δ. 187/1973
“Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” (261 Α΄).
β) Τις διατάξεις του π.δ. 295/1975 “Περί συγκροτήσεως και συνθέσεως Τεχνικής Επιτροπής παρά τω Υπουργείω Εμπορικής Ναυτιλίας” (Α΄ 85) και του π.δ. 201/2007
«Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας» (227 Α΄).
γ) Την διάταξη του άρθρου 10 του π.δ. 177/2000 «Κανονισμός καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων και
συμπληρωματικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 98/18/ΕΚ (πρόσθετα και ισοδύναμα μέτρα και εξαιρέσεις Ε/Γ που εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 98/18/
ΕΚ)» (164 Α΄) και το Παράρτημα Ι αυτού.
δ) Τις διατάξεις τις υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και των άρθρων 26, 27 και 29 του
π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου» (170 Α΄).
ε) Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
π.δ.70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
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Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής». (114 Α΄).
στ) Το π.δ. 125/2016: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(210 Α΄).
ζ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4316.3/03/2015/8.6.2015 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ορισμός
μελών της Τεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 407).
2. Το από 17.2.2017 Πρακτικό της Τεχνικής Επιτροπής
του ΥΝΑΝΠ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. (α) Η θαλάσσια διαδρομή που ακολουθεί με τα έναντι αυτής ανεμολογικά στοιχεία για αναστολή απόπλου
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ανοικτού τύπου χαρακτηρίζεται ως «Προστατευμένη
Περιοχή Πλου»:
Θαλάσσια Διαδρομή

Ανεμολογικά Στοιχεία
Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ

Βόλος Μαγνησίας-Σκιάθος
6 7 5 5 6 7 7 7
(β) Στις Λιμενικές Αρχές Βόλου και Σκιάθου ανατίθεται
όπως μεριμνούν για πιστή εφαρμογή των κανόνων του
ΔΚΑΣ ως προς την προτεραιότητα των καταπλεόντων και
των αποπλεόντων πλοίων που δραστηριοποιούνται στην
προστατευμένη περιοχή «Βόλο Μαγνησίας-Σκιάθος».
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 8 Μαρτίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 49510/1571
(10)
Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.-Μ.Κ.) με την επωνυμία: «ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ».
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. του ν. 2345/1995,«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες
διατάξεις», (Α΄ 213),
2. του ν.2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (Α΄45),
3. του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», (Α΄ 87),
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4. του ν. 3861/2010, «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
(Α΄ 112),
5. του ν.δ/τος 162/1973 περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων, (Α΄ 227),
6. του β.δ/τος 598/1964, περί έγκρισης σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Πτωχοκομείον
Μεσολογγίου», (Α΄ 171),
7. του π.δ/τος 132/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», (Α΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 248595/27.12.2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, (Β΄ 4309),
8. της αριθμ. οικ.2824/11.9.1979 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών περί του τρόπου συγκρότησης των Επιτροπών γνωματεύσεως για έκδοση αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης υπερηλίκων και από κινητική αναπηρία ανιάτως
πασχόντων ατόμων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Γ3/3142/16.10.1982 υπουργική απόφαση (Β΄ 1044),
9. των αριθμ. Π4β/οικ.3176/6.6.1996, (Β΄ 455) και
αριθμ. Π4β/οικ.4690/30.8.1996, (Β΄ 833) αποφάσεων
του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας περί των προϋποθέσεων
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αντίστοιχα, όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν,
10. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της αριθμ. Π1γ/
οικ. 81551/25.6.2007 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1136),
11. της αριθμ. Π1γ/οικ.129673/28.9.2009 απόφασης
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄
2190) όπως τροποποίησε και συμπλήρωσε την αριθμ.
Π1γ/οικ.81551/2007 απόφαση Υφυπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1136),
12. της αριθμ. Π1γ/οικ.80794/2011 απόφασης του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1736)
όπως τροποποίησε και συμπλήρωσε την αριθμ. Π1γ/
οικ.81551/2007 απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας
(Β΄ 1136) και την αριθμ. Π1γ/οικ.129673/2009 απόφαση
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας (Β΄ 2190),
13. της αριθμ. Π1γ/Γ.Ποικ.123831/9.11.2011 κοινής
απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Β΄ 2661),
14. της αριθμ. 25/VII/2012 απόφασης (Β΄ 2618) της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί γνωμοδότησης βάσει του
άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης
από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 - Αρχή της επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων για
τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης σε προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
15. της αριθμ. 332693/4863/31.1.2017 απόφασης του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με ΑΔΑ:ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ,
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16. της αριθμ. 6302/60/9.1.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (Β΄ 211),
17. της αριθμ. οικ.44488/495/15.2.2017 απόφασης
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης περί τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με ΑΔΑ: 7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5,
18. της αριθμ. 1468/Α.Σ1048/2006 απόφασης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας με την
οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων με την επωνυμία ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,
19. της αριθμ. 4620/Α.Σ 2095/2006 απόφασης της
Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
ΔΠγ/3583/2009 απόφαση της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας
«Τροποποίηση άδειας λειτουργίας ΣΕΛΙΒΕΙΟΥ Γηροκομείου Μεσολογγίου» και αναθεωρήθηκε με την αριθμ.
179622/4110 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, (Β΄ 1535),
20. του άρθρου 1 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ιδρύματος σύμφωνα με τις οποίες το «Πτωχοκομείο Μεσολογγίου» μετονομάστηκε σε ΣΕΛΙΒΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
β. Την από 10.1.2017 αίτηση του ΣΕΛΙΒΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ δια της διευθύντριας του φορέα,
για αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας, λόγω αλλαγής
του εσωτερικού κανονισμού και τις από 21.2.2017 και από
3.3.2017 αιτήσεις με συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
γ. Το αριθμ. 131/2017 πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΕΛΙΒΕΙΟΥ Γηροκομείου σύμφωνα με το οποίο
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, για τους
λόγους που περιγράφονται σε αυτό, την τροποποίηση
του Εσωτερικού Κανονισμού ως προς το άρθρο 3 και ως
εξής: «Σκοπός του ιδρύματος είναι η στέγαση και περίθαλψη σ’ αυτό, εγκαταλελειμμένων, μη αυτοεξυπηρετούμενων - Χρονίως Πασχόντων γερόντων και γραιών, η
εξασφάλιση ευχάριστης διαβίωσης, η παροχή σ’ αυτούς
των μέσων μιας ήρεμης και χριστιανικής διαβιώσεως, δια
τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής αυτών. Όλες οι κλίνες του
ιδρύματος προορίζονται για ηλικιωμένα άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα - Χρονίως Πάσχοντες», αποφασίζουμε:
Την αναθεώρηση της αριθμ. 4620/Α.Σ. 2095/2006
άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, λόγω αλλαγής του εσωτερικού του
κανονισμού. Η άδεια λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:
Η συνολική δυναμικότητα παραμένει στις 56 κλίνες
και όλες προορίζονται για μη αυτοεξυπηρετούμενους χρονίως πάσχοντες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 7 Μαρτίου 2017
Η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ
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Αριθμ. 12704/57549
(11)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού
Δακοκτονίας έτους 2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A΄/7.6.2010)
άρθρο 186 παρ. II τομέας Β, υποτομέας β αριθμ. 31 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α΄/
27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 10 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/
30.7.1999).
4. Το άρθρο 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/2010).
5. Το άρθρο 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999, (ΦΕΚ 180/
Α΄/9.9.1999).
6. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/2003).
7. Την Α.Π. 12749/138464/9.12.2016 απόφαση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (Δ/
νση προστασίας Φυτικής Παραγωγής) για την έναρξη
του προγράμματος για το έτος 2017.
8. Την αριθμ. 123877/24.5.2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 775/Β΄/9.6.2005) σύμφωνα με την οποία η
διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου
έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
9. Την με αριθμ. 11648/52633/1.3.2017, Α.Δ.Α 7ΦΟ27Λ14ΡΘ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, όπως καταχωρήθηκε με την α/α 647 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και α/α βεβαίωσης 651.
10. Την αριθμ. 9674/43235/16-2-2017 απόφαση της
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας περί ορισμού υπευθύνων δακοκτονίας.
11. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/
16.12.2015), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2017 από την δημοσίευση της παρούσας και έως
31 Δεκεμβρίου 2017 ως κατωτέρω, σύμφωνα με το Α.Π.
183294/30.3.2010 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
1). Διευθυντής Δακοκτονίας καθημερινές ώρες μέχρι
(80) ογδόντα για το Α΄ εξάμηνο και μέχρι (120) εκατόν
είκοσι για το Β΄ εξάμηνο 2017.
2). Δύο (2) Επόπτες Δακοκτονίας καθημερινές ώρες μέχρι (80) ογδόντα ανά επόπτη για το Α΄ εξάμηνο και μέχρι
(120) εκατόν είκοσι ανά επόπτη για το Β΄ εξάμηνο 2017.
3). Λογιστής Δακοκτονίας καθημερινές ώρες μέχρι (80)
ογδόντα για το Α΄ εξάμηνο και μέχρι (120) εκατόν είκοσι
για το Β΄ εξάμηνο 2017.
4). Γραμματέας Δακοκτονίας καθημερινές ώρες μέχρι
(80) ογδόντα για το Α΄ εξάμηνο και μέχρι (80) ογδόντα
για το Β΄ εξάμηνο 2017.
Με απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Τριφυλίας θα καθορίζονται οι μήνες
της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή και
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ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον κάθε υπάλληλο
ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος
δακοκτονίας.
Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (6.900,00 €), θα
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους
2017 απόφαση αριθμ. 6102/23-2-2017 του Υπουργείου
Εσωτερικών για το πρόγραμμα Δακοκτονίας, που έχουν
αναπτυχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον φορέα 6295 Κ.Α.Ε. 0511.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή
της.
Κυπαρισσία, 6 Μαρτίου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 362/2017
(12)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπάλληλο του Δήμου Τεμπών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/7.6.2010/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/28.6.2007/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 176).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/30.5.1997/τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/8.6.2006/τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ
98/26.4.2013/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/28.7.2007/τ.Α΄).
8. Την υπ’ αριθμ. οίκ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο Τεμπών.
10. Το γεγονός ότι δεν υπηρετεί προσωπικό στο ΝΠΔΔ
του Δήμου Τεμπών «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΜΠΩΝ».
11. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για τη χρονική περίοδο έως και
31.12.2017, για την αντιμετώπιση α) τήρηση και σύνταξη πρακτικών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Τεμπών «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ»,
β) εκτέλεση καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης
του ΝΠΔΔ του Δήμου Τεμπών «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ», οι οποίες επιβάλλουν την
απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ
του Δήμου Τεμπών «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙ-
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ΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΜΠΩΝ» πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
12. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου
έτους 2017 και στους Κ.Α 02.10.6012, 02.10.6051.01,
02.10.6051.02 έχει εγγραφεί και δεσμευτεί συνολική
πίστωση ποσού 5.294,09 €, 32.611,08 € και 8.761,11 €
αντίστοιχα για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, σε έναν υπάλληλο του Δήμου Τεμπών, Κατηγορίας
ΤΕ, Ειδικότητας Μηχανικών Πολιτικών Έργων, για την:
α) τήρηση και σύνταξη πρακτικών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
του Δήμου Τεμπών «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΜΠΩΝ», β) εκτέλεση καθηκόντων γραμματειακής
υποστήριξης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τεμπών «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ», οι οποίες
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τεμπών «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ» πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
εξαμήνων μέσα στο έτος, για απογευματινή υπερωριακή
εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) το εξάμηνο.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
Η Δαπάνη για την αποζημίωση πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου και από στους ΚΑ: 02.10.6012,
02.10.6051.01 και 02.10.6051.02 ποσού 5.294,09 ευρώ,
32.611,08 ευρώ και 8.761,11 ευρώ αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μακρυχώρι, 7 Μαρτίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 1659
(13)
Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, του Μόνιμου και Ι.Δ. Προσωπικού του
Π.Γ.Ν. Έβρου - Νοσηλευτική Μονάδα Διδυμοτείχου, για το έτος 2017.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το νομοθετικό διάταγμα 496 /Φ.Ε.Κ. 204/1974/
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τ.Α΄ «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και γενικές διατάξεις».
2. Το νόμο 2362/ΦΕΚ 247/1995/τ.Α΄ «Περί Δημοσίου
Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
3. Το νόμο 3106 / ΦΕΚ 30/10.10.2003/τ.Α΄, «Αναδιοργάνωση Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και
άλλες διατάξεις».
4. Το ν. 3172 / ΦΕΚ 197/6.8.2003/τ.Α΄ «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις».
5. Το ν. 3329 / ΦΕΚ 81/4.4.2005/τ.Α΄ «Περιφερειακή
συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
6. Το ν. 3527 / ΦΕΚ 25/9.2.2007/τ.Α΄ «Κυρώσεις συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
7. Το ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και άλλες διατάξεις».
8. Το ν. 4270/2014 / ΦΕΚ 143/28.6.2014 τεύχος Α΄ «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.84259/2016 ΦΕΚ 4265/
30.12.2016/τ.Β΄ απόφαση του Υπουργού Υγείας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί έγκρισης εφημεριών
Ιατρικού Προσωπικού έτους 2017, των Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
10. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.92202/23.12.2016 ΦΕΚ
4265/30.12.2016/τ.Β΄ απόφαση του Υπουργού Υγείας
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί καθιέρωσης
με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων
ημερών εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου έτους
2017, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική
Περιφέρεια.
11. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 95896/23.12.2016/ΦΕΚ
4265/30.12.2016/τ.Β΄ απόφαση του Υπουργού Υγείας και
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί ενεργών Εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων,
Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και
Κτηνιάτρων έτους 2017 των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 που
καθορίζει τα σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση
των υπαλλήλων ΝΠΔΔ κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 176 του ν. 4261/2014.
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13. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015,
σύμφωνα με τις οποίες: «Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής
εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το
όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό
όργανο» και «Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη
δημοσίευσή τους».
14. Την με Α.Π.:43067/31.12.2016 με ΑΔΑ 7Μ0ΑΟΡ1ΟΒ8Λ απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Κατανομή
ανά Νοσοκομείο των ποσών που έχουν εγκριθεί για την
4η Δ. Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης Εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού - Προσθέτων Αμοιβών Λοιπού
Προσωπικού από 1.1.2017 έως 31.12.2017». Στην απόφαση αυτή είναι εγκριμένα για την Νοσηλευτική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου τα εξής
ποσά: α΄: 10.400 € για τις εφημερίες του επιστημονικού
προσωπικού και β΄: 255.000 € για τις πρόσθετες αμοιβές
των υποχρεωτικών ωραρίων του λοιπού, πλην ιατρικού,
προσωπικού.
15. Το 11ο θέμα της 2ης/16.2.2017 συνεδρίασης Δ.Σ.
του Π.Γ.Ν. Έβρου με θέμα: «Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες ή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Μόνιμου και
Ι.Δ. Προσωπικού του Π.Γ.Ν. Έβρου - Νοσηλευτική Μονάδα
Διδυμοτείχου, για το έτος 2017» με ΑΔΑ: 61Γ64690Β9-ΛΤΚ,
σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αποφασίζεται:
Α) Η έγκριση καταβολής α) των ενεργών εφημεριών
του επιστημονικού προσωπικού (φαρμακοποιών κ.λπ.),
β) των ωρών νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, γ) των εξαιρέσιμων ημερών και αργιών προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων δ) της υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλων και θα αφορούν όλους τους μήνες
του έτους 2017, ως κατωτέρω:
α) Για εφημερίες επιστημονικού προσωπικού 10.400
ευρώ
β) Για πρόσθετες αμοιβές λοιπού προσωπικού, πλην
ιατρικού 255.000 ευρώ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Πίνακας προϋπολογισμού των πρόσθετων αμοιβών
προσωπικού του α΄ και β΄ εξαμήνου του έτους 2017 που
περιλαμβάνει τον αριθμό των υπαλλήλων, το σύνολο
των ωρών καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη συνολικού
ύψους 265.400 ευρώ στους κωδικούς αριθμούς εξόδων
(ΚΑΕ) 0261 και 0263

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
ΚΑΕ

Πρόσθετη αμοιβή

Αριθμός

Ώρες

Εφημερίες

261

Εφημερίες φαρμακοποιού

1

261

Υπερωριακή εργασία

33

3.400

30.000 €

263

Εργασία νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών

231

45.100

97.500 €

Σύνολο:

265

48.500

60

60

Δαπάνη
5.200 €

132.700 €
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
ΚΑΕ

Πρόσθετη αμοιβή

Αριθμός

261

Εφημερίες φαρμακοποιού

1

261

Υπερωριακή εργασία

33

3.400

30.000 €

263

Εργασία νυχτερινή και εξαιρέσιμων ημερών

231

45.100

97.500 €

Σύνολο:
265
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ώρες

Εφημερίες
60

48.500

60

Δαπάνη
5.200 €

132.700 €

Αλεξανδρούπολη, 8 Μαρτίου 2017
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

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