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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback) για
τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2019.

2

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του α)
(επ) GHAFOOR (ov) AZHAR του ABDUL και της
NASEEM και του β)(επ) MOHAMMAD (ov) ALI του
SHAMSHAD και της NAZLEY, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος της ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (επ) ΙΝΑΡΑ (ον) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του: α) (επ)
GHAFOOR (ov) AZHAR του ABDUL και της
NASEEM και του β) (επ) MOHAMMAD (ov) ALI του
SHAMSHAD και της NAZLEY, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

5

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχειρήσης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρήγα
Φεραίου.

6

Καθορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων
στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 114
του ν. 4446/2016, για το έτος 2020.

7

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες για το προσωπικό του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το
δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου του έτους 2019.

8

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, για το προσωπικό που υπηρετεί στην
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για το έτος 2019.

9

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για την ειδική
Γραμματέα - Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για το διάστημα έως 31-12-2019.

Αρ. Φύλλου 4179

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π. Β1β/οικ.76884
(1)
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback)
για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και
τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (για
τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το
έτος 2019 .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41), όπως ισχύει.
2) Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (Α' 105) «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022
και λοιπές διατάξεις», με το οποίο επεκτείνεται χρονικά
ο σχετικός μηχανισμός και στα έτη 2019-2022.
3) Την αριθμ. ΓΠ/Β1β/οικ. 98745/2018 (Β' 5799) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος
2018.
4) Την αριθμ. Β1, Β2/οικ. 101439/2018 (Β' 153/2019)
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή ορίων έτους
2019 για τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη για
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
5) Την αριθμ. Β1.Β2/ 74116/ 21-10-2019 Εισήγηση
του Γ.Δ.Ο.Υ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
6) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
του Προϋπολογισμού των Δημόσιων Νοσοκομείων και
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ), αποφασίζουμε:
1. Τον εξορθολογισμό της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για το έτος 2019, στα ποσά που αναφέρονται στην αριθμ. Β1, Β2/οικ. 101439/2018 (Β' 153/2019)
απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σε περίπτωση υπέρβασης των προαναφερόμενων ποσών, το υπερβάλλον
ποσό επιστρέφεται μέσω του μηχανισμού αυτόματης
επιστροφής (clawback) σε εξαμηνιαία βάση.

47648

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη
προκύπτει βάσει του συνόλου των τιμολογίων που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης
5%, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 3918/2011 (Α' 31), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το
ποσό της υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής
δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ α) κατά
90% με βάση το τελικό μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας ή
ΚΑΚ. Το τελικό μερίδιο κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ προκύπτει
βάσει των πωλήσεων στην αρχική αξία των τιμολογίων
για όλα τα προϊόντα της (νοσοκομειακή τιμή μείον θεσμοθετημένη έκπτωση 5%), δια της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και
β) κατά 10%, με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, σε επίπεδο επικράτειας, όπου ως μερίδιο
ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης εταιρείας
προς το άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων. Ως
ανάπτυξη εταιρείας λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των καθαρών πωλήσεων (αρχική αξία των τιμολογίων,
όπως αναφέρεται ανωτέρω, αφαιρουμένων περαιτέρω
των προαιρετικών εκπτώσεων και του ποσού επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31)),
κατά το τρέχον εξάμηνο, και των καθαρών πωλήσεων,
κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους,
αφαιρουμένου, σε αυτή την περίπτωση, και του ποσού
που έχει προκύψει από το clawback.
Το άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που εμφανίζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) είναι η
βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης. Από
το ποσό που θα προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό,
ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, αφαιρούνται οι προαιρετικές εκπτώσεις που έχει προσφέρει και το ποσό επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α'
31), που έχει καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ, ώστε
να προκύψει το τελικό ποσό υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, που θα καταλογιστεί σε
κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ.
Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον
Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τρέχοντος έτους. Το
ποσό αυτό, καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της
ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου και του ΕΟΠΥΥ
ή συμψηφίζεται με ισόποσες οφειλές τους προς τους
αντίστοιχους προμηθευτές.
2. Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής θα γίνεται σε
εξαμηνιαία βάση. Το λογιστήριο κάθε νοσοκομείου θα
ενημερώνει τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας για το σύνολο της
δαπάνης.
3. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών (Τμήμα Β΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, μέσω των λογιστηρίων
των νοσοκομείων, υπολογίζει και επιβάλλει το ποσό επιστροφής στις φαρμακευτικές εταιρίες ή στους κατόχους
άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ).
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Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για
την νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ
ανά φαρμακευτική εταιρία ή ΚΑΚ, γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ.
4. Όταν οι φαρμακευτικές εταιρίες ή οι κάτοχοι άδειας
κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ), δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες της παρούσας απόφασης,
διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση που αυτοί έχουν με
τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν
οι οφειλές τους.
5. Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια Νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών δεν
υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς
της φαρμακευτικής εταιρίας ή του ΚΑΚ.
6. Για την υλοποίηση της παρούσας, οι εμπλεκόμενοι
φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία
στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών (Τμήμα Β΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με οδηγίες της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του α)
(επ) GHAFOOR (ov) AZHAR του ABDUL και της
NASEEM και του β)(επ) MOHAMMAD (ov) ALI του
SHAMSHAD και της NAZLEY, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την 347/17/17-10-2019 Καταλογιστική Πράξη του
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επιβάλλονται σε βάρος του α) (επ) GUJJAR (ov) ALI AQIB
του GULZAR AHMED και της AZRA, γεν.11-12-2001 στο
Πακιστάν, κατόχου του αριθμ. 0205132 Δελτίο Αιτούντος
Διεθνή Προστασία, κατοίκου του κέντρου φιλοξενίας
«ΑΡΣΙΣ» και ήδη αγνώστου διαμονής, αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον υπόχρεου με τον MOHAMMAD ALI του
SHAMSHAD, κατοίκου Θεσσαλονίκης, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών
χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 2.260 τεμαχίων
τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή
παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2,
155 παρ. 1β΄ και 2ζ' του ν. 2960/2001.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β' του ν. 2960/01
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Προϊστάμενος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
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(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος της ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (επ) ΙΝΑΡΑ (ον) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την 186/17/13-9-2018 Καταλογιστική Πράξη του
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επιβάλλονται σε βάρος της ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (επ) ΙΝΑΡΑ (ον)
χου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ, γεν. 2-7-1964 στη
Γεωργία με ΑΦΜ 113030150, κατοίκου Θεσσαλονίκης,
οδού Ειρήνης αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€),
πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 800
τεμαχίων τσιγάρων και 1,300 κιλών καπνού, πράξη που
χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄
του ν. 2960/2001.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β' του ν. 2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Η καταλογιζόμενη δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Προϊστάμενος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του: α) (επ)
GHAFOOR (ov) AZHAR του ABDUL και της
NASEEM και του β) (επ) MOHAMMAD (ov) ALI
του SHAMSHAD και της NAZLEY, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την 350/17/17-10-2019 Καταλογιστική Πράξη του
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επιβάλλονται σε βάρος του α) (επ) GHAFOOR (ov) AZHAR του
ABDUL και της NASEEM, γεν. 1-1-1993 στο Πακιστάν, κατόχου του αριθμ. 0111896 Δελτίο Αιτήσαντος Διεθνή Προστασία, εκδοθέντος την 12-8-2016 εώς 12-2-2017 από την
Υπηρεσία Ασύλου και με ΑΦΜ 168907059, κατοίκου
Θεσσαλονίκης, οδού Σωκράτους αρ.7 και ήδη αγνώστου
διαμονής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεου με
τον MOHAMMAD ALI του SHAMSHAD κατοίκου Θεσσαλονίκης, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων επτακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα έ§ι λεπτών (1.798,86€), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 2.420
τεμαχίων τσιγάρων και 0,650 κιλών καπνού, πράξη που
χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία,
κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β' και 2ζ' του
ν. 2960/2001.
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β' του ν. 2960/2001
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
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Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Προϊστάμενος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 2002/186616
(5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρήγα
Φεραίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 214, 225 και 280 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.4071/
2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ
191/1980 τ.Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
107/τ.Α'/31-7-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του αρθρ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
11-5-2015 τ.Α') «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του αρθρ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ
21/21-2-2016 τ.Α') «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
9. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
(ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017).
10. Την αριθμ. 74895/30-12-2010 Εγκύκλιο: 60 του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κ' Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας πράξεων
Ο.Τ.Α., Αστική κ' Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την
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έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)».
11. Την αριθμ. 186/2011 απόφαση του Δ.Σ. Ρήγα Φεραίου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου και επαναδιατύπωσής της, η οποία
εγκρίθηκε με την αριθμ. 3368/126910/01-12-2001 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3138/τ.Β'/30-12-2011.
12. Την αριθμ. 176/2019 απόφαση του Δ.Σ. Ρήγα Φεραίου περί «τροποποίησης της συστατικής πράξης της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρήγα
Φεραίου», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της συστατικής πράξης
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρήγα
Φεραίου Δήμου Ρήγα Φεραίου Ν. Μαγνησίας ως εξής:
Τροποποιείται το άρθρο 8 (Διοίκηση) της συστατικής
πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρήγα Φεραίου, Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΦΕΚ 3138/τ.Β΄/
30-12-2011), το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2
και 3 του αρ. 6 του ν. 4623/2019 και των παρ. 6.α και 6.β.
του αρ. 10 του ν. 4625/2019, των παρ. 1 και 2 του άρθρου
3 του ν.1069/1980 (Α' 191) και κατόπιν της εγκυκλίου
102/63900/13-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει
πλέον ως εξής:
«Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευση που
συνιστάται στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, διοικείται από Ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τους αναπληρωτές του
και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από
αυτόν Σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς
εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4)
ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.
Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου,
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την
πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζομένων στην επιχείρηση ή εφόσον ελλείπει τέτοια,
από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους
οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτό, ένα (1)
μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού
φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο
της επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι
με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το
αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου
εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν
μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση
του διοικητικού συμβουλίου, με ψηφοφορία μεταξύ των
μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου».
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Κατά τα λοιπά η Συστατική Πράξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρήγα Φεραίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3138/τ.Β΄/30-12-2011, ισχύει ως έχει.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ρήγα
Φεραίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2019
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 2481
(6)
Καθορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων
στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 114
του ν. 4446/2016, για το έτος 2020.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
1. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το π.δ. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/222) «Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Το άρθρο 114 του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄/240)
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
4. Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή με αριθμ. 45/20-1-2017
(Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 114 του
ν. 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις).
5. Την με αριθμ. 2412/23-10-2019 επιστολή της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων προς τους
εμπλεκόμενους φορείς, για υποβολή απόψεων έως τη
1-11-2019, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 114
του ν.4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, οι οποίοι
δεν ανταποκρίθηκαν εντός της ταχθείσας προθεσμίας,
εκτός του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου - Ν. Ιωνίας και
της ΟΕΒΕΜ.
6. Την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου Ν. Ιωνίας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, όπως εκφράστηκε, με το αριθμ. 4793/24-10-2019 έγγραφο του και
την πρόταση της ΟΕΒΕΜ, όπως εκφράστηκε με το αριθμ.
4743/1-11-2019 έγγραφο της.
7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι για το έτος 2020
στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων,
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συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών, θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις περιόδους.
1. Από 1-3-2020 έως 5-3-2020 (διάρκειας πέντε -5ημερών).
2. Από 1-5-2020 έως 10-5-2020 (διάρκειας δέκα -10ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής της
3ης Μαΐου).
3. Από 1-9-2020 έως 5-9-2020 (διάρκειας πέντε -5ημερών) και
4. Από 1-11-2020 έως 10-11-2020 (διάρκειας δέκα-10ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής της
1ης Νοεμβρίου)
Οι Κυριακές που προαιρετικά θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων
εκπτωτικών περιόδων, είναι της 3ης Μαΐου και της 1ης
Νοεμβρίου, αντίστοιχα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 6 Νοεμβρίου 2019
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ
Ι

Αριθμ.: οικ.94788/14615
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες για το προσωπικό του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το
δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου του έτους 2019.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ.
176/Α΄/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27-12-2010).
4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 276433/10-11-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (ΦΕΚ 4083/
Β΄/23-11-2017).
5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.

47651

6. Την αριθμ. οικ. 92424/14274/24-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΠΩ7ΛΕ-Ζ4Δ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή
της απαιτούμενης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν., οικονομικού
έτους 2019, Ειδικός Φορέας 02073, ΚΑΕ 0511.
7. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας τις
εργάσιμες ημέρες κατά τις απογευματινές ώρες, μετά το
πέρας του κανονικού ωραρίου και μέχρι την 22η ώρα,
για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα για δύο
(02) υπαλλήλους, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
και ΔΕ Οδηγών, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών υποστήριξης του Αντιπεριφερειάρχη.
8. Το γεγονός ότι έχουν δεσμευτεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, ύψους 400,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0511 του Ειδικού
Φορέα 02073 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2019 της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.
9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι που υπηρετούν
στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, απασχολούνται πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, μετά το πέρας
του κανονικού ωραρίου και μέχρι την 22η ώρα, για το
προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα για δύο (02)
υπαλλήλους, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΔΕ
Οδηγών, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών
υποστήριξης του Αντιπεριφερειάρχη, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2019 και μέχρι σαράντα
(40) ώρες συνολικά ο καθένας. Οι ως άνω ώρες δεν θα
υπερβαίνουν τις 20 ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η συγκρότηση του συνεργείου και η ονομαστική κατανομή των συνολικά 40 ωρών σε κάθε απασχολούμενο
υπάλληλο θα γίνει με νεότερη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση ανέρχεται σε 400,00 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 02073, ΚΑΕ 0511 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, οικον. έτους 2019 και έχει
αναληφθεί η απαραίτητη πίστωση.
Η βεβαίωση της παρασχεθείσης εργασίας θα γίνεται
από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λευκάδα, 1 Νοεμβρίου 2019
Η Περιφερειάρχης
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ.: 281272
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή,
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά
τις νυχτερινές ώρες, για το προσωπικό που υπηρετεί στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για το
έτος 2019.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
....», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και OTA...κ.λπ.», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (Α' 26).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2010 (Α΄ 242) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Κρήτης», όπως ισχύουν.
6. Την 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (Α΄176)».
7. Την 5673/6-5-2016 (Β΄ 1340) (ΑΔΑ: ΩΩΙΖΟΡ1Θ-2ΑΖ),
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αναφορικά
με την «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση,
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων σε διάφορες υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κρήτης» όπως συμπληρώθηκε -τροποποιήθηκε με την
12473/30-9-2016 (Β΄ 3397) (ΑΔΑ: 6ΧΟΟΟΡ1Θ-66Ζ),
όμοια.
8. Την 2/1757/0026/10-1-2017 (Β΄ 17) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία».
9. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου λειτουργεί σε 24ωρη βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες
του έτους, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, λόγω:
• διενέργειας ελέγχων σε Σχολές Οδηγών και Κέντρα
θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
• διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων στις
λειτουργούσες εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών
καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή μικτών
σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων - λιπαντηρίων
οχημάτων
• διενέργειας πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων
οδηγών, καθόσον βρίσκονται σε αναμονή πάνω
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από 2.000 υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες οδηγοί, για τους οποίους είναι επιτακτική
ανάγκη η απόκτηση άδειας οδήγησης προς εξεύρεση
εργασίας
• διαδικασίας έκδοσης αδειών οδήγησης οποιασδήποτε αιτιολογίας (νέες άδειες οδήγησης, αντικαταστάσεις,
ανανεώσεις, επεκτάσεις, κ.λπ.), ψηφιοποίηση φυσικού
αρχείου αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας κ.λπ.,
εργασίες οι οποίες έχουν συσσωρευθεί με αποτέλεσμα
να υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους πολίτες και να δημιουργούνται έκρυθμες καταστάσεις.
10. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την
πληρωμή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης, κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ή κατά τις νυχτερινές
ώρες, οικονομικού έτους 2019 στον φορέα 072-00 - ΚΑΕ
0512.01 στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 ποσού 88.000,00 €, σύμφωνα με την
277366/1-11-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και
τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών, με αμοιβή, για σαράντα (40)
υπαλλήλους που υπηρετούν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου, για το οικονομικό έτος 2019 και για το
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας
έως και 31-12-2019.
Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα
και οι ώρες απασχόλησης τους.
Οι ώρες νυχτερινής υπερωριακής εργασίας, καθώς
και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
για κάθε υπάλληλο, ανά εξάμηνο, έχουν ως ακολούθως:
1. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία, μέχρι 96 ώρες.
2. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι
96 ώρες.
Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης έχουν
προβλεφθεί πιστώσεις για την πληρωμή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ή κατά τις νυχτερινές ώρες, οικονομικού
έτους 2019 στον φορέα 072-00 - ΚΑΕ 0512.01 στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01
ποσού 88.000,00 €, σύμφωνα με την 277366/1-11-2019
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας
Κρήτης.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 6 Νοεμβρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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Αριθμ.: 2062
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για την ειδική Γραμματέα - Πρακτικογράφο του Δημοτικού
Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Νήσων, για το διάστημα έως 31-12-2019.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του ν. 3584/
2007 (ΦΕΚ 143 Α') «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114 τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5. Την αριθμ. 170289/7-8-2019 (ΦΕΚ Β΄/3235/22-8-2019 ΑΔΑ: 7ΝΩΕΟΡ1Φ-7ΥΑ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου «Κατάρτιση μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων».
6. Την αριθμ. 1274/13-9-2019 (ΑΔΑ: 66ΜΡ46ΜΓ2ΑΓ0Ο) απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων περί ανάθεσης των καθηκόντων της
Ειδικής Γραμματέως - Πρακτικογράφου για την τήρηση
και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου
σε δημοτική υπάλληλο του οικείου Δήμου, για το χρονικό
διάστημα από 1-9-2019 έως και 31-12-2019.
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7. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον υπό κατάρτιση
προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων, έως 31-12-2019.
8. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄/19-7-2018)
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄/9-3-2019)
«Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», άρθρο 154 «Τροποποίηση του
άρθρου 1 του ν. 3852/2010».
10. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄/134/
9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.
11. Την ανάγκη να εργαστεί η Ειδική Γραμματέας Πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της, για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών τήρησης και σύνταξης των πρακτικών, για το διάστημα έως 31-12-2019, αποφασίζει:
Καθιερώνεται, για το χρονικό διάστημα έως την
31-12-2019, υπερωριακή εργασία, καθ' υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου, για την ειδική Γραμματέα - Πρακτικογράφο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
τήρησης και σύνταξης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου.
Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας ορίζονται σε έως
εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά το β΄εξάμηνο.

Πιο συγκεκριμένα:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΕ

TE

ΔΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΕ

TE

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1

1

ΙΔΑΧ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 31-12-2019

80

Η δαπάνη για την αποζημίωση της ανωτέρω υπαλλήλου για την υπερωριακή εργασία της, θα καλυφθεί από

80

τις αντίστοιχες προβλεπόμενες πιστώσεις του Προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: α) ΚΑ 10.6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αποζημίωση πρακτικογράφου, ληξιάρχων κ.λπ.)», ποσού 800,00 ευρώ και β) ΚΑ
10.6055.001 με τίτλο «Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές Υπερωριών μονίμων, Αορίστου Χρόνου, ΙΔΟΧ υπαλλήλων
(πρακτικογράφοι, ληξίαρχοι κ.λπ.)» ποσού 240,00 ευρώ.
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Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών υπερωριακής απασχόλησης της ανωτέρω υπαλλήλου, θα βεβαιώνεται
με υπηρεσιακό σημείωμα - βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 19 Σεπτεμβρίου 2019
Η Δήμαρχος
ΜΕΡΟΠΗ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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