
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ηλιούπολης του νομού Αττικής.

2 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ.17108/875 
(Β΄1474/2017) υπουργικής απόφασης με θέμα: 
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης 
ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Από-
ρους (TEBA/FEAD)».

3 Έγκριση Α΄ Αναθεώρησης Προϋπολογισμού Οι-
κονομικού Έτους 2017 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
«Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης».

4 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ
2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης.

5 Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

6 Καθιέρωση Λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυν-
σης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης 
και των Τμημάτων των Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, 
Ρεθύμνου και Λασιθίου σε 24ωρη βάση, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες του έτους 2018.

7 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερέ-
τριας έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 227027/Ζ1 (1)
  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ηλιούπολης του νομού Ατ-

τικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε-
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ-
τικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

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

4. Την παρ. 10 του αριθμ. 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄)
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

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

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

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

10. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.

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

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

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

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

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

16. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

17. Τη με αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων 
στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνι-
κής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοινή υπουρ-
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β΄) και με αριθμ. 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση.

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

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

20. Τη με αριθμ. 174/2017 απόφαση της 7ης/25-5-2017 
συνεδρίασης (ΑΔΑ:75Θ5ΩΡΥ-ΜΚ6) του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ηλιούπολης. 

21. Την οικ. 12447/8-5-2017 (σε ορθή επανάληψη) Βε-
βαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ηλιούπολης για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης 
το 2017 και για μία πενταετία. 

22. Τις αριθμ. πρωτ. 357/5-1-2017 (ΑΑΥΜΙΣ38-2/1/2017 
και ΑΔΑ:ΩΞΟΛΩΡΥ-ΘΟ7) και με αριθμ. πρωτ. 357/
5-1-2017 (ΑΑΥΜΙΣ54-2/1/2017 και ΑΔΑ:7ΤΨΒΩΡΥ-ΠΑ0) 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Ηλιού-
πολης. 

23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ηλιούπολης ύψους (186,19Ε Χ 7 θέσεις Χ 1 μήνα) 435 
ευρώ για το έτος 2017 και (186,19Ε Χ 7 θέσεις Χ 12 μή-
νες) 15.639,96 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμε-
να πέντε οικονομικά έτη στους ΚΑΕ 10.6041.0001 και 
10.6054.0002. 

24. Τη με αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΤΑΑΠ/3/2017 εισήγηση της 
ΓΔΟΑΤΑΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε επτά (7) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων στο δήμο Ηλιούπολης. Η πρα-
κτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για τον ανωτέρω φο-
ρέα πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 
22/12/2017.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του Δήμου Ηλιούπολης .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας 
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι 

Αριθμ. Δ26/13/οικ.61620/848 (2)
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ.17108/875 

(Β΄1474/2017) υπουργικής απόφασης με θέμα: 

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης 

ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για 

το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Από-

ρους (TEBA/FEAD)». 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 
8, του άρθρου 45 αυτού (ΦΕΚ Α΄ 265/23-12-2014).

2) Το άρθρο 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 170).

3) Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

4) Την υπ΄ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 770/
30-04-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δια-
χείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
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ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» 
και την τροποποίηση αυτής με την υπ΄ αριθμ. Δ23/
οικ./48512/3922 (ΦΕΚ Β΄3459/27-10-2016).

5) Την υπ΄ αριθμ. Γ.Δ. 5 οικ. 2961-10 (Β΄ 128/ 24.01.2017) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και 
των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοι-
νωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

6) Την υπ΄ αριθμ. Υ28 (Β΄ 2168/9.10.2015) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και την υπ΄ 
αριθμ. Υ70 (Β΄ 2441/13.11.2015) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτή-
των στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

7) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 44528/Δ9.12187 (724 ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ/2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

8) Την υπ΄ αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
Απόρων».

9) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16905/4347 (Β΄ 1362/2016) 
απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει-
τουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού».

10) Την υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ. 17108/875 (Β΄ 1474/2017), 
Υπουργική απόφαση: Καθορισμός όρων και προϋποθέ-
σεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(TEBA/FEAD)».

11) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 223/2014 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτί-
ου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους, όπως ισχύει, ως και τους συμπληρωματικούς 
και τους εκτελεστικούς αυτού.

12) Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final 
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βα-
σικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

13) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τη διαγραφή της παραγράφου 3, του άρθρου 1, "Το 

δικαίωμα στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήϋειας προς τους Άπορους (TEBA/
FEAD)» ισχύει, ακόμα και αν διακοπεί η καταβολή της 
εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ, μέχρι το τέλος του 
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εγκρίθηκε η αίτη-
ση για το ΚΕΑ", και τη διαγραφή της παραγράφου 4, του 
άρθρου 1, " Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή 

της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ διακοπεί, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ΄ αριθμ. Γ.Δ.5οικ. 
2961-10 (Β΄128/2017) κοινής υπουργικής απόφασης, 
τότε διακόπτεται και η παροχή επισιτιστικής και βασικής 
υλικής συνδρομής μέσω του ΤΕΒΑ" της υπ΄ αριθμ. Δ23/
οικ. 17108/875 (Β΄/1474/2017), υπουργικής απόφασης 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της υπ΄ 

αριθμ. Δ23/οικ. 17108/875 (Β΄/1474/2017) υπουργικής 
απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/1/2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ 
ΤΠΕΛΦ/550354/49175/4154/2915 (3)
Έγκριση Α΄ Αναθεώρησης Προϋπολογισμού Οι-

κονομικού Έτους 2017 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 

«Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης» .

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 496/1974 "Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ι.Δ.».
2. Το ν. 2557/1997 (άρθρο 7) (ΦΕΚ 271/Α΄/24.12.1997) 

«Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης».
3. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δη-

μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 10 του 
ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄/2015).

4. Το ν. 3429/2005 άρθρα 7,8,10 «Δημόσιες Επιχειρή-
σεις και Οργανισμού (Δ.Ε.Κ.Ο)» (ΦΕΚ314/Α), όπως ισχύει.

5. Το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), άρθρο πρώτο: 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου 
του ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α΄) και ισχύει, καθώς και του 
άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2015-2018».

6. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005) «Κωδικοποί-
ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά Όργανα».

7. Το π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/
31-10-2014) και το ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/01.04.2016).
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8. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ....
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05.11.2016) με θέμα 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

10. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
Α1/272598/33659/30330/23405/06-10-2015 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού 
(ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/06-10-2015).

11. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/
69303/7879/211/21 "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπο-
γραφής "Με εντολή Υπουργού" στους Γενικούς Γραμ-
ματείς ,....του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού" 
(ΦΕΚ 901/Β/17-03-2017).

12. Την με αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
115330/11250/9997/8022/06.04.2016 απόφαση με θέμα 
« Αναπλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α».

13. Την υπ΄ αριθμ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29.12.2016 εγκύκλιο 
του Γ.Λ.Κ. με θέμα: "Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2017".

14. Το με αριθμ. 2/85823/ΔΠΓΚ/12.12.2017 έγγραφο 
του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκρι-
ση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων του Οργανισμού Με-
γάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

15. Το από 14.12.2017 απόσπασμα Πρακτικού της υπ΄ 
αριθμ. Α29 Συνεδρίασης του ΔΣ του Οργανισμού Μεγά-
ρου Μουσικής Θεσσαλονίκης το οποίο διαβιβάστηκε με 
το με το υπ΄ αριθμ. 1255/14.12.2017 έγγραφο του φορέα.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

17. Την σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Α ́ Αναθεώρηση του προϋπολογισμού 
του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Μεγάρου Μου-
σικής Θεσσαλονίκης» έτους 2017, τα βασικά οικονομικά 
μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το με το ισχύον Ευρω-
παϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, έχουν, σε ευρώ, 
ως εξής:

  Αρχικός Π/Υ Αναθεώρηση
ΕΣΟΔΑ:  3.805.000 € 4.024.000 €
ΕΞΟΔΑ:  3.710.000 € 4.394.000 €
ΙΣΟΖΥΓΙΟ:  95.000€  -370.000 €
1. Από το αρνητικό ισοζύγιο, ποσό ύψους 78.000 € 

θα καλυφθεί με ισόποση χρήση ταμειακών διαθεσίμων. 
Το υπόλοιπο ποσό ύψους -292.000 € αφορά σε μείω-
ση απαιτήσεων λόγω παλαιάς επιχορήγησης που είχε 
λάβει ο Οργανισμός από το ΥΠΠΟΑ εντός του 2007 για 
αντιστάθμισμα οφειλής του ΕΤΟΣ ΚΟΘ προς το ΟΜΜΘ.

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.

3. Εντέλλεται η διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συ-
νεργαστεί με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ, ώστε να αναπροσαρμοστούν 

σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων 
και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς 
του συνημμένου πίνακα, κοινοποιώντας παράλληλα τα 
στοιχεία στη Διεύθυνση Εποπτευομένων Φορέων, Δημο-
σιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα-
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ   

Ι  

 Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1191978 ΕΞ 2017 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ

2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικη-

τή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 

περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδό-

τησης υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όρ-

γανα της Φορολογικής Διοίκησης. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6, 
των παραγράφων 1 και 5, καθώς και της περίπτωσης ββ΄ 
της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παραγράφων 2, 3, 4 και 
5 του άρθρου 41 αυτού.

β) Του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 4 και 48 αυτού.

γ) Του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικας Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 
1 του άρθρου 2 και 9 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 
και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνη-
τικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό 
Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημο-
σίου και άλλες επείγουσες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγ-
χρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της 
κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες δι-
ατάξεις».

ε) Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

στ) Του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) «Εξωδικαστικός μηχανισμός 
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

ζ) Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.».
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2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης.»

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
α) Από 11-12-2017, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).
β) Από 06 και 11-12-2017, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρ-

μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», με την 
συμπλήρωση του Πίνακα του άρθρου 1 με περίπτωση, με α/α 34Α, η οποία έπεται της περίπτωσης 34 και έχει ως εξής:

 -Σ
ΤΗ

Λ
Η

 1
- α

/α
 

-ΣΤΗΛΗ 2- 
Αρμοδιότητες 

και πράξεις ή έγγραφα 
προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-
Μεταβίβαση 

αρμοδιότητας ή 
Εξουσιοδότηση 

υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4- 
Διατάξεις 

από τις οποίες 
προβλέπονται 

οι αρμοδιότητες 
ή οι πράξεις 

ή τα άλλα 
έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5- 
Όργανα στα οποία 

μεταβιβάζεται η 
αρμοδιότητα 

ή τα οποία 
εξουσιοδοτούνται 

να υπογράφουν 
πράξεις ή άλλα 

έγγραφα 
«Με εντολή 
Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6- 
Δυνατότητα 
περαιτέρω 

εξουσιοδότησης 
από όργανα της 

στήλης 5 

34Α. 

Η επιλογή των κατά προτε-
ραιότητα προς επιδίωξη της 
είσπραξης της οφειλής υπο-
θέσεων, η αποστολή των 
υποθέσεων αυτών στους 
αρμόδιους για την επιδίω-
ξη της είσπραξης της οφει-
λής Προϊσταμένους των 
Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών 
Κέντρων, η παροχή οδηγι-
ών προς αυτούς,ο έλεγχος 
των αποτελεσμάτων από τη 
λήψη μέτρων είσπραξης και 
η παροχή οδηγιών για διορ-
θωτικές ενέργειες.

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής

ν. 4174/2013, 
άρθρα 4 και 48, 
παρ. 5, -Κ.Ε.Δ.Ε., 

άρθ. 2 και 9 
-ν. 4224/2013 
άρθ. 8, παρ. 8.

Ο Προϊστάμενος 
της Γενικής 
Διεύθυνσης 

Φορολογικής 
Διοίκησης

------- 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση.
III. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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 Αριθμ. οικ. 202495 (5)
Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτρο-

πής Αξιολόγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α)    Του άρθρ. 21 του  ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-02-2016)

«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

β) Του πρώτου μέρους του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/
τ.Α΄/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι-
οίκηση και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/22-10-1998) «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδι-
οίκηση και άλλες διατάξεις».

δ) Των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
τ.Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας και άλλες διατάξεις».

ε) Των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

στ) Της παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοί-
κησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις».

ζ) Της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

η) Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/
21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητι-
κού έργου και άλλες διατάξεις».

θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-04-2005)

ι) Του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27-12-2010) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυ-
τικής Μακεδονίας».

2. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/
03-03-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης με θέμα «ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄/33) - ΜΕ-
ΡΟΣ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Αξιολόγηση, Στοχο-
θεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή».

3. Την υπ΄ αριθμ. 13912/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26-05-2017) 
με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ο Βασίλειος 
Μιχελάκης του Πολυκάρπου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 
αποτελούμενη από:

α. Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης αρμο-
διότητας θεμάτων προσωπικού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

β. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και

γ. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο 
φορέα με ισάριθμους ομοιόβαθμους αναπληρωτές τους.

2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάμενος 
της Γενικής Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσω-
πικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας.

Η επιλογή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 
εκτός του Προέδρου γίνεται με δημόσια κλήρωση. 

Για την επιλογή του μέλους που προέρχεται από άλλο φο-
ρέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια κλήρωση μεταξύ 
τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από 
πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.

Στους φορείς που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι 
προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται μέλη, 
τακτικά και αναπληρωματικά, προϊστάμενοι Διευθύν-
σεων από τους οποίους υποχρεωτικά ένας προέρχε-
ται από άλλο φορέα με τη διαδικασία της δημόσιας 
κλήρωσης.

3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της 
Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και 
δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων 
ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας με τους νόμι-
μους αναπληρωτές τους. Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς 
δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου 
ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του 
τελευταίου.

4. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστά-
σεων του άρθρου 20 του ν. 4369/2016, καθώς και των 
εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παρα-
γράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 
και 12 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 
16 του ιδίου νόμου.

5. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις 
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που 
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκε-
κριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση 
του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του 
παίρνει ο αναπληρωτής του.

6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης είναι διετής.
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7. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, 
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξι-
ολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 511 (6)
Καθιέρωση Λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύ-

θυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρή-

της και των Τμημάτων των Π.Ε. Ηρακλείου, Χανί-

ων, Ρεθύμνου και Λασιθίου σε 24ωρη βάση, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέ-

σιμες ημέρες του έτους 2018. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4483/2017 ( Α΄ 107), άρθρο 29, «Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργά-
νωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό 
των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - 
Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

2. Του ν. 4354/2015 (Α΄ 176 ), άρθρο 20 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

3. Του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) , «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4. Του ν. 3013/02 (Α΄102 ), «Αναβάθμιση της Πολιτικής 
Προστασίας και λοιπές διατάξεις» .

5. Της 1299/07.04.2003 υπουργικής απόφασης «Γενικό 
Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

6. Του π.δ. 149/2010 (Α΄ 242), «Οργανισμός της Περι-
φέρειας Κρήτης».

7. Την 266102/13.12.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικο-
νομικού Περιφ. Κρήτης αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τη λειτουργία της Αυτοτελούς Διεύ-
θυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτη, κα-
θώς και των Τμημάτων αυτής που λειτουργούν στις Π.Ε. 
Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου σε 24ωρη 
βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες του έτους, τις Κυρια-
κές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του έτους 2018, λόγω της ανάγκης ετοιμό-
τητας για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση κατα-
στροφών στο πλαίσιο προστασίας της ζωής, υγείας και 
περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και 
άλλες καταστροφές, που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις 

της ως άνω Διεύθυνσης, όπως δασικές πυρκαγιές, έντο-
νες χιονοπτώσεις σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχια-
κό οδικό δίκτυο, πλημμυρικά φαινόμενα και στήριξη 
των πληγέντων, σεισμικά συμβάντα, κατολισθητικά 
φαινόμενα, διαρροή τοξικών, χημικά συμβάντα και 
τεχνολογικά ατυχήματα, διαρκή επίβλεψη με επιτόπιο 
έλεγχο όλων των υποδομών πολιτικής προστασίας κ.λπ., 
όπως επίσης και στήριξη του έργου της Περιφέρειας σε 
προσφυγικές ροές.

Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης έχουν 
εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2018 
της Περιφέρειας Κρήτης 00.072 στο ΚΑΕ 0512.01 ύψους 
25.000 ευρώ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 19 Δεκεμβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 176/2017 (7)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δημο-

τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερέ-

τριας έτους 2018. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4354/2015.
2) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παρα-

γράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
222 τ.Α΄).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/
11-04-2012.

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ερέτριας και συγκεκριμένα τις άρθρα 17, 18, 22, 66.

5) Τον ν. 1069/1980, ΦΕΚ Α-191, περί κινήτρων δια την 
ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως σε 
συνδυασμό με τον ν. 4483/2017.

6) Την απόφαση Αναπληρωτή Υπουργείου Οικονομι-
κών 2/1757/0026/2017 (ΦΕΚ Β/17/2017).

7) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί δαπάνη στον προ-
ϋπολογισμό έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και συγκεκριμένα 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.00.02 με αιτιολογία «Υπερωρίες 
Προσωπικού» ύψους 25.000,00 €.

8) Το γεγονός ότι για την καταβολή των σχετικών 
αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

9) Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει επεκτείνει την αρ-
μοδιότητα της σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο και αυτό 
συνεπάγεται διαρκή ένταση εργασίας του υπάρχοντος 
προσωπικού και επιπλέον ώρες εργασίας προκειμένου 
να ανταποκρίνεται στα αυξημένα προβλήματα σε όλο 
το Δήμο Ερέτριας.
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10) Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. καλείται να αντιμετωπί-
ζει θέματα στα αντικείμενα αρμοδιότητας της, καθ΄ όλη 
τη διάρκεια του 24ωρου και του έτους.

11) Την αναγκαιότητα:
α) Υπερωριακής απασχόλησης πέρα από τις ώρες της 

υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22α ώρα, των 
υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

β) Υπερωριακής απασχόλησης πέρα από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες 
(μετά την 22α ώρα), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσι-
μες των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες, εποχικές 
ή επείγουσες, απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες και 
να εξυπηρετούνται άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο περιστατικά αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα 
και στις εγκαταστάσεις της, αποφασίζει:

α) Την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων όλων 
των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., του τεχνικού προσωπικού 
(13 υπάλληλοι) και του διοικητικού (18 υπάλληλοι), πέρα 
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι 
την 22:00 ώρα για το έτος 2018 έως και την 31-12-2018.

Το σύνολο των ωρών της απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας (μέχρι την 22α ώρα), δεν θα υπερβαίνει τις 120 
ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο.

β) Την υπερωριακή απασχόληση του τεχνικού προ-
σωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (13 υπάλληλοι), κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες (μετά την 22:00), Κυριακές, αργίες και λοιπές 
εξαιρέσιμες για το έτος 2018 μέχρι και την 31-12-2018.

Το σύνολο των ωρών της εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες (μετά την 22α ώρα), Κυριακές, αργίες και λοιπές 

εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα υπερβαίνει τις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο και ανά εξάμηνο.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια ωρών, δύναται να 
πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανά-
γκες της ΔΕΥΑ Ερέτριας και με την προϋπόθεση ότι σε 
καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου 
αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.

Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλή-
λων θα πιστοποιείται με κατάσταση του Προϊσταμέ-
νου της αρμόδιας υπηρεσίας, ο οποίος θα έχει και την 
αρμοδιότητα κατανομής των ανωτέρω ωρών και θα 
εγκρίνονται από τον Διευθυντή της Οικονομικής υπη-
ρεσίας, την Γενική Διευθύντρια και τον Πρόεδρο της 
επιχείρησης.

Οι δαπάνες που θα προκύψουν για την υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μέχρι την 22α 
ώρα, καθώς και για την υπερωριακή απασχόληση των 
υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά 
την 22:00), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες έτους 
2018, έχουν προϋπολογισθεί και προβλεφθεί στον προ-
ϋπολογισμό έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και συγκεκριμένα 
θα βαρύνουν τον Κ.Α. 60.00.02 με αιτιολογία «Υπερωρίες 
προσωπικού» ποσού 25.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Ερέτρια, 19 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ  

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