
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

2 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, στο Γενικό 
Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

3 Κατανομή δύο (2) πρώην Δόκιμων Αστυφυλάκων 
στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών έτους 2017.

4 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2017.

5 Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων 
ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών 
αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
Βασιλίτσας και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις 
(4) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει.

6 Ανάκληση της αριθ. 1241.2515/8/22802/26-6-1998 
κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστα-
σης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «NIITES 
MARITIME CORPORATION» με έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ».

7 Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β), έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 209480/Ν1 (1)
  Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α’/1-09-1977).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α’/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ.Α’/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α’/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α,268) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες δι-
ατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α’/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ-
ρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-05-2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ.Β’/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β’/3-04-2013).

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β’/12-12-2012).

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/135687/Δ5/24-09-2013 (ΦΕΚ 
319/τ.Β’/12-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ Α.Ε.Μ.Ε.».

6. Την από 31-5-2017 και 25-7-2017 αιτήσεις του νομί-
μου εκπροσώπου Λαιμού Στέφανου.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/49806/13-9-2016 διατύπω-
ση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5-11-2016) διορισμού 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/135687/
Δ5/24-09-2013 (ΦΕΚ 319/τ.Β’/12-2-2014) υπουργική από-
φαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
με ΜΦΠΑΔ ως προς τις αίθουσες, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ -ΛΑΙΜΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για μια (1) αίθουσα δι-
δασκαλίας δυναμικότητας είκοσι έξι (26) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 
Α.Ε.Μ.Ε.».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κορυτσάς 
29 στον Παπάγου Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
ΥΠΠΕΘ τον ΛΑΙΜΟ ΣΤΕΦΑΝΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ2α/75621/17 (2)
    Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, στο Γε-

νικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Π. & Α. ΚΥ-

ΡΙΑΚΟΥ".

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’/174), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 33 του ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο 
εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της 
Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση δια-
δικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ 
των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προο-
ρίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική 
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 
και λοιπές διατάξεις» (Α’/145).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’/98).

δ) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (Α’/32).

ε) Του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’/116).

στ) Του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/210).

ζ) Του π. δ/τος 123/2016 «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» (Α’/208).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β’/2144).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 38880/2012 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 
(Β’/1147), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις 
των υπ’ αριθμ. Υ4α/37773/2013 (Β’/1289), Υ4α/οικ. 
66129/2014 (Β’/2108), Υ4α/96726/13/2014 (Β’/2919) 
και Α3α/86498/16/2017 (Β’/882) αποφάσεων και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 
14/2016).

5. Την πράξη της Αν. Διοικήτριας του Γενικού Νοσο-
κομείου Παίδων Αθηνών "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ", καθώς και 
την πράξη της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ιδίου Νοσοκομείου, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 
80/τ.Γ’/2015 και στο ΦΕΚ 413/τ.Γ’/2016, αντίστοιχα.

6. Την υπ’ αριθμ. 74η/25-09-2017 (ΘΕΜΑ 3ο (6) (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ.

7. Την υπ’ αριθμ. 29718/18-07-2017 εισήγηση της 1ης 
ΥΠΕ Αττικής.

8. Τα υπ’ αριθμ. 4222/23-03-2017, 7473/31-05-2017, 
9061/10-07-2017 και 12726/03-10-2017 έγγραφα του Γε-
νικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ".

9. Το υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 82391/03-11-2017 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσω-
πικού, όπως αυτές προβλέπονται στην περ. Γ της παρ. 2 
του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 38880/2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»» 
(Β’/1147), όπως ισχύει, μέσω σύστασης/κατάργησης 
θέσεων, ως εξής:

1. Οργανική θέση που καταργείται: μία (1) κενή θέση 
του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων και

2. Οργανική θέση που συστήνεται: μία (1) θέση του 
κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών.

Ως εκ τούτου οι ανωτέρω κλάδοι διαμορφώνονται ως 
ακολούθως:

Κλάδος ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Έξι (6) 
θέσεις.

Κλάδος Π Ε Ψυχολόγων Δέκα επτά (17) θέσεις.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 

ως έχει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Υγείας Ανασυγκρότησης

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/158/οικ.41282 (3)
    Κατανομή δύο (2) πρώην Δόκιμων Αστυφυλάκων 

στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στο Υπουρ-

γείο Εσωτερικών έτους 2017.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β’/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/166/27909/
10-11-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή για το έτος 2017 δύο (2) πρώην Δόκιμων 
Αστυφυλάκων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών των ακόλουθων:

α) ΛΑΣΧΟΥ ΒΑΙΟΥ του Ευαγγέλου (ΑΓΜΣ 270674) και
β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Πολυχρόνη 

(ΑΓΜΣ 286166).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./156/38872 (4)
    Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2017. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β’/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ' αριθμ. Φ.122.1/127/191909/Ζ2/8-11-2017 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή της Ξένης Γεωργοπούλου του Νικολά-
ου, σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ, της βαθμίδας του Επί-
κουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ 
ΑΤΔΑΔΤΑ/507657/26016/5062 (5)
    Καθορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ει-

δικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ανα-

γκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασι-

λίτσας και για χρονική διάρκεια έως τέσσερις (4) 

μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του 

άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

    Έχοντας υπ'όψιν:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του 

ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’/2009), «Αναμόρφωση συστή-
ματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες δια-
τάξεις» όπως ισχύει.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 14 και τις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρ-
χής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το εδάφιο 2, της υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του άρθρου 
Πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου [...] Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(ΦΕΚ 222/Α’).

4. Το άρθρο 8 του ν. 4325/2015 « Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου 52 
παρ. 2 περ. ια υποπερ. αα (ΦΕΚ 98/Α’).

β) Του π.δ. 19/1991 «Ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου» 
(ΦΕΚ 7/Α’).

γ) Του π.δ. 218/2006 «Οργανισμός των Εθνικών Χιονο-
δρομικών Κέντρων Σελίου και Βασιλίτσας» (ΦΕΚ 220/Α’) 
και ειδικότερα το άρθρο 11.

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης [...] Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 114/Α’).

7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης [...] Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 
208/Α’).

8. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116/Α’).

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’).

10. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 
2168/Β’).

11. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-

τισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β’).

12. Του υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/377019/
20680/4116/20-09-2017 αίτημα του Υφυπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού προς το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, για έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού 
στο Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας, έτους 2017-2018.

13. Το υπ' αριθμ. 2/70268/29-09-2017 έγγραφο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρόσλη-
ψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα έτη 
2017-2018 στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.

14. Την αριθμ. 14698/02-10-2013 θετική γνωμοδότηση 
του ΑΣΕΠ περί πρόσληψης προσωπικού για εποχικές ανά-
γκες του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

15. Την αριθμ. πρωτ. ΑΣΕΠ 18654/28-7-2014 βεβαί-
ωση του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα 
του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας για τη σύναψη μίσθωσης έργου 
ΠΕ Ιατρών.

16. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/411643/
27531/7653/09-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός αριθμού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Εθνικού Χιονο-
δρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και για χρονική διάρκεια 
έως τέσσερις (4) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 
6Φ14653Π4-Μ2Η).

17. Το υπ'αριθμ 209/14-09-2017 έγγραφο της Επιτρο-
πής Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου 
Βασιλίτσας με το οποίο μας διαβιβάζεται η αιτιολογική 
έκθεση και το αίτημά τους για την πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού χειμερινής περιόδου 2017-2018, καθώς και 
το απόσπασμα πρακτικού της 9ης συνεδρίασης της Επι-
τροπής Διοίκησης της 18/09/2017.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, συνολικού 
ύψους 69.800€ περίπου, η οποία ανέρχεται για κάθε μήνα 
στο ποσό των 17.450€ περίπου και θα καλυφθεί από ίδια 
έσοδα του φορέα.

19. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑ-
ΛΟΘ/401712/35873/6345/1238/04-10-2017 εισήγηση 
ΓΔΟΥ (ορθή επανάληψη).

20. Το από 24.10.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι, για την κάλυψη των εποχικών ανα-
γκών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», 
απαιτείται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
έως 4 μήνες, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 
και 2, του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 και της παρ. 8, του 
άρθρου 9 του ν. 3812/2009 όπως ισχύει και καθορίζου-
με για το έτος 2017-2018 τον αριθμό του προσωπικού 
κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των ανωτέρω 
αναγκών ως ακολούθως:
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Α. Εποχικό προσωπικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Έως 4

ΜΗΝΕΣ
1

ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ
Έως 4

ΜΗΝΕΣ
2

YE
ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Έως 4

ΜΗΝΕΣ
11

YE ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
Έως 4

ΜΗΝΕΣ
1

Β. Εποχικό προσωπικό με σύναψη σύμβασης έργου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΠE

ΙΑΤΡΩΝ
(ειδικότητα

Γενικής
Ιατρικής)

Έως 4
ΜΗΝΕΣ

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/2515/85946/2017 (6)
    Ανάκληση της αριθ. 1241.2515/8/22802/

26-6-1998 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 

εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εται-

ρείας «NIITES MARITIME CORPORATION» με έδρα 

στη ΛΙΒΕΡΙΑ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α’/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α’/22-4-1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α’/31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’/

25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/

27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α’/4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α’/

29-4-2013).

η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).

θ. Του Κεφαλαίου Α’, του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-05-2016).

ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α’/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α’/141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α’/10-8-2012).

ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ιβ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ιγ. Της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β’/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β’/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β’/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας.

ιδ. Της αριθ. 1241.2515/8/22802/26-6-1998 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 189/τ.ΑΠΣ/8-7-1998).

2. Την με αριθ. πρωτ.: 45205/1381/22802/20-4-2017 
κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Το με αριθ. πρωτ.: 112850/4251/22802/18-10-2017 έγ-
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενι-
κή Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφα-
λαίων Εξωτερικού) από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία 
δεν κατέθεσε νέα εγγυητική επιστολή που προβλέπεται 
στο αρθ. 2 παρ. 1 της αριθ. 1241.2515/8/22802/26-6-1998 
(ΦΕΚ 189/Τ.ΑΠΣ/8-7-1998) κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Την με αριθ. 147/1981 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

5. Το αριθ. 2212.2-1/2515/79593/2017/07-11-2017 
έγγραφο του ΥΝΑΝΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝ/ΤΜΗΜΑ 2ο 
με το οποίο κλήθηκε η εταιρεία «NIITES MARITIME 
CORPORATION» να επεξηγήσει τους λόγους για τους 
οποίους δεν κατέθεσε νέα εγγυητική επιστολή Τράπε-
ζας στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κε-
φαλαίων Εξωτερικού) σε αντικατάσταση αυτής η οποία 
κατέπεσε υπέρ του Δημοσίου με την αναφερόμενη στο 
παρόν υπ’ αριθ. (2) υπουργική απόφαση.

6. Την από 14-11-2017 επιστολή της εταιρείας «NIITES 
MARITIME CORPORATION».
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7. Την με Α.Π.: 6129/13-9-2017 αίτηση της εταιρείας 
«NIITES MARITIME CORPORATION», με την οποία ζήτησε 
την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου 
της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθ. 1241.2515/8/22802/26-6-1998 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 189/τ.ΑΠΣ/8-7-1998) σχετι-
κά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, 
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, γραφείου της 
εταιρείας «NIITES MARITIME CORPORATION» με έδρα στη 
ΛΙΒΕΡΙΑ διότι η εταιρεία δεν υπέβαλε την προβλεπόμενη 
εγγυητική επιστολή, προς αντικατάσταση της καταπεσού-
σης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται στο 
άρθρο 25 του ν. 27/1975, όπως ισχύει, βάσει του οποί-
ου εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας 
«NIITES MARITIME CORPORATION», αίρονται από την 
ημερομηνία τέλεσης της ανωτέρω παράβασης ήτοι από 
την 28-7-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 536/2017 (7)
    Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-

σης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου 

(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β), έτους 2018.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 
(ΔΕΥΑΜΒ)

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την 

ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως 
αυτός ισχύει σήμερα και τον ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β'του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α’).

3. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜΒ (ΦΕΚ Β’/1539/21-6-2013).

4. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον Προϋπο-
λογισμό του έτους 2018 της ΔΕΥΑΜΒ.

5. Το με αρ. πρωτ. 20659/27-11-2017 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα του Δ/ντή Λειτουργίας και Συντήρησης Υπο-
δομών.

6. Το με αρ. πρωτ. 19859/15-11-2017 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα του Δ/ντή Οικονομικής και Διοικητικής Υπη-
ρεσίας.

7. Το με αρ. πρωτ. 19972/16-11-2017 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα του Δ/ντή Προγραμματισμού και Νέων Υπο-
δομών.

8. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της 
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή 
και νυχτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία τις 
Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τη διάρκεια 
της νύχτας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες, 
εποχιακές ή επείγουσες απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανά-
γκες ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, 
ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσι-
ών, των δικτύων και των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ, 
αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση του προσωπι-
κού της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2018 όπως εκτίθεται παρα-
κάτω ως εξής:

Α. Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών
1 .Τμήμα Ύδρευσης
Την απογευματινή και νυχτερινή εργασία εργασίμων 

ημερών και την ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' υπέρβαση 
και προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού 
ωραρίου προκειμένου για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών, την άμεση επέμβαση επί των βλαβών του δι-
κτύου ύδρευσης, την αδιάλειπτη υδροδότηση των Δη-
μοτών, την υποχρεωτική από τη Νομοθεσία, Επίβλεψη 
έργων, (χρηματοδοτούμενων) και εφόσον τα εργοτάξια 
λειτουργούν και εκτελούνται σε αυτά εργασίες πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού 
και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας των υπαλλή-
λων που υπηρετούν στο τμήμα Ύδρευσης και ειδικότερα:

α. Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης ΗΛΜ Εγκατα-
στάσεων Ύδρευσης και Οχημάτων.

Οι δικαιούχοι, να είναι δεκαοκτώ (18) εργαζόμενοι.
β. Γραφείο Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης.
Οι δικαιούχοι να είναι τριάντα έξι (36) εργαζόμενοι.
Για την κάλυψη του κενού μεταξύ της λήξης της απο-

γευματινής και έναρξης της πρωινής βάρδιας να ορίζεται 
συνεργείο ετοιμότητας - επιφυλακής για την αντιμετώπι-
ση έκτακτων αναγκών κατά τη διάρκεια της νύχτας όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες. 
Η ετοιμότητα - επιφυλακή καλύπτει όλη την περιοχή αρ-
μοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β και αφορά μέχρι πέντε (5) 
υπαλλήλους ανά μήνα.

Επίσης να ορίζεται υπεύθυνος Μηχανικός ή Εργοδηγός 
ετοιμότητας - επιφυλακής, κατά τη λειτουργία της απο-
γευματινής βάρδιας στις καθημερινές και των λοιπών 
προβλεπόμενων βαρδιών κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες. Η ετοιμότητα - επιφυλακή αφορά μέχρι δύο (2) 
υπαλλήλους ανά μήνα.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όλο το προσωπικό 
του Τμήματος θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας σε 
24ωρη βάση.

γ. Τηλεφωνικό Κέντρο της Διεύθυνσης Λειτουργίας και 
Συντήρησης Υποδομών

Την απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών και την 
ημερήσια εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες, καθ' υπέρβαση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού 
ωραρίου.

Οι δικαιούχοι, να είναι οκτώ (8) εργαζόμενοι.
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2. Τμήμα ΕΕΛ και Αποχέτευσης
Την απογευματινή και νυχτερινή εργασία εργασίμων 

ημερών και την ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' υπέρβαση 
και προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτι-
κού ωραρίου προκειμένου για την αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών, την άμεση επέμβαση επί των βλαβών 
του δικτύου αποχέτευσης, την παρακολούθηση της 
λειτουργίας των ΕΕΛ και των αντλιοστασίων την άμεση 
επέμβαση και αποκατάσταση βλαβών προς διαφύλαξη 
της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλ-
λοντος, την υποχρεωτική από τη Νομοθεσία, Επίβλεψη 
έργων (χρηματοδοτούμενων) και εφόσον τα εργοτάξια 
λειτουργούν και εκτελούνται σε αυτά εργασίες πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού 
καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο τμήμα ΕΕΛ και Αποχέ-
τευσης και ειδικότερα:

α. Γραφεία Λειτουργίας ΕΕΛ και Χημικού Εργαστηρίου 
και της Συντήρησης ΗΛΜ Εξοπλισμού ΕΕΛ και αντλιο-
στασίων.

Οι δικαιούχοι να είναι είκοσι (20) εργαζόμενοι.
Να ορίζεται ένας (1) Ηλ/γος ή Μηχ/γος σε ετοιμότητα - 

επιφυλακή, εφόσον δεν προβλέπεται η ειδικότητα ή δεν 
κατοχυρώνεται επαγγελματικό δικαίωμα από την ειδικό-
τητα της βάρδιας καθώς και ένας (1) Χημικός Μηχανικός.

β. Το Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου 
Αποχέτευσης.

Οι δικαιούχοι να είναι δεκαπέντε (15) εργαζόμενοι.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όλο το προσωπικό 

του Τμήματος θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας σε 
24ωρη βάση.

Β. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών
1. Τμήμα Μελετών - Κατασκευών
Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 

ημερών και την ημερήσια εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες, λόγω της υποχρεωτικής από τη Νομοθεσία, 
συνεχούς Επίβλεψης έργων (χρηματοδοτούμενων) και 
εφόσον τα εργοτάξια λειτουργούν και εκτελούνται σε 
αυτά εργασίες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου απα-
σχόλησης του προσωπικού.

Οι δικαιούχοι να είναι έντεκα (11) εργαζόμενοι.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όλο το προσωπικό 

του Τμήματος θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας σε 
24ωρη βάση.

2. Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Νερών
Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 

ημερών και την ημερήσια εργασία κατά τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' υπέρβαση του εβδομαδιαί-
ου υποχρεωτικού ωραρίου, προκειμένου να καλυφθούν 
έκτακτες ανάγκες για δειγματοληψίες και αναλύσεις. Οι 
δικαιούχοι να είναι τρείς (3) εργαζόμενοι.

Γ. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας
α. Οικονομικό Τμήμα - Τμήμα Καταναλωτών- Διοικη-

τικό Τμήμα
Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 

ημερών, προκειμένου για την άμεση ανταπόκριση του 
προσωπικού κατά τη διάρκεια ελέγχου της Επιχείρησης 
από όλους τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς - Υπηρεσίες 

(Ορκωτοί Λογιστές, Υπηρεσίες ελέγχου Δ.Ο.Υ, Σώματα 
Επιθεωρητών).

Οι δικαιούχοι να είναι δέκα (10) εργαζόμενοι.
β. Γραφείο Προμηθειών.
Την απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών και την 

ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ' υπέρβαση και προς συμπλή-
ρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου για 
την έκτακτη ανάγκη παράδοσης υλικών στα συνεργεία 
αποκατάστασης ζημιών και κατά την χρονική περίοδο 
απογραφής της Αποθήκης.

Οι δικαιούχοι να είναι πέντε (5) εργαζόμενοι.
Το Γραφείο Προμηθειών να είναι σε ετοιμότητα σε 

24ωρη βάση όλες τις εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές, 
εξαιρέσιμες και νύχτα.

Για την κάλυψη του κενού και προς υποστήριξη της 
απογευματινής βάρδιας τις καθημερινές και των λοιπών 
ως άνω βαρδιών, Κυριακές και εξαιρέσιμες, του συνεργεί-
ου ύδρευσης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, 
να ορίζεται ένας (1) αποθηκάριος ετοιμότητας - επιφυ-
λακής.

γ. Γραφείο Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων.
Την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση κατά 

τις εργάσιμες ημέρες, ενός (1) εργαζόμενου, καθώς οι 
Συνεδριάσεις του Δ.Σ., η απομαγνητοφώνηση και η κα-
θαρογραφή των αποφάσεων σε συμβατική και ψηφιακή 
μορφή, γίνεται και σε απογευματινές ώρες μετά την πα-
ρέλευση του νομίμου ωραρίου.

-Τα ως άνω όρια αριθμού υπαλλήλων είναι τα ανώ-
τατα που δύναται να απασχοληθούν και να δικαιούνται 
υπερωριών, μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

-Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων 
με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει 
υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλ-
ληλο.

-Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλ-
ληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν 
είκοσι (120) κατά το δεύτερο

-Οι ώρες α) νυκτερινής και β) Κυριακών και εξαιρέσι-
μων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι 
(96) ώρες κατά περίπτωση και ανά υπάλληλο κατά το 
πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες ενενήντα έξι (96) 
κατά το δεύτερο.

-Η αμοιβή του προσωπικού για την απογευματινή 
απασχόληση του, την ημέρα ανάπαυσης, τις νυχτερινές 
ώρες, τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και την νύχτα, 
θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα 
Νομοθεσία.

- Για την απασχόληση του προσωπικού (πλήρες ωρά-
ριο) κατά την ημέρα ανάπαυσης , δεν θα καταβάλλεται 
αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα ανάπαυσης άλλη 
εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας, καθοριζό-
μενη από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας που 
ανήκει ο κάθε απασχολούμενος.

- Ως αρμόδιοι για την οργάνωση των βαρδιών, τη 
συγκρότηση Συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης 
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ανά μήνα, τον ορισμό των εργαζομένων σε ετοιμότητα- 
επιφυλακή και την κατανομή των ωρών της υπερωριακής 
απασχόλησης στους υπαλλήλους για τους οποίους προβλέ-
πεται η παροχή της υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται 
οι Διευθυντές των Υπηρεσιών που ανήκουν οι εργαζόμενοι.

- Ο αριθμός των δεδουλευμένων υπερωριακών ωρών 
των δικαιούχων υπαλλήλων, θα βεβαιώνεται ανά μήνα 
με Υπηρεσιακό Σημείωμα των Δ/ντών των Υπηρεσιών 
που ανήκουν οι υπάλληλοι.

Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ-
σεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού.

Η δαπάνη των ανωτέρω αποζημιώσεων εκτιμάται στα 
167.000,00 ευρώ και έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει το 
άθροισμα των Κωδικών Κ.Α 60.00.002, 60.00.012, 60.01.002, 
60.03.000, 60.04.000 του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β 
για το έτος 2018, οι οποίοι αναφέρονται και στην υπερω-
ριακή απασχόληση των εργαζομένων της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ  

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