
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολο-
κλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., για την 
ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης».

2 Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για 
την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής 
Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

3 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 
υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που 
υπηρετεί στη Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκη-
σης, για το διάστημα 15/9/2017 - 31/12/2017.

4 Τροποποίηση της ΙΕ/59155/6100/Π02/5/0031 
Ο/Ε/Ν.3299/2004/15-10-2010, απόφασης υπαγω-
γής της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας - Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με 
την ΙΕ/ΟΕ/163714/2670/Π02/5/00310/Ε/Ν.3299/ 
2004/08-12-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, της εταιρείας 
«ALFA - BETA ROTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ALFA  - BETA ROTO 
A.B.E.E., στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και αφορά 
αλλαγή της επωνυμίας του φορέα.

5 Τροποποίηση - ολοκλήρωση - οριστικοποίηση 
του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης της πα-
ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας 
«ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΣΤΑΪΚΟΣ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, κατά τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες σε εικοσιτετράωρη βάση, υπαλλήλων του 
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τε-
χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μα-
γνησίας και Σποράδων κατά το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2017 (μέχρι 31-12-2017).

7 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 717/6/2-03-2017 
απόφασης «Καθιέρωση με αποζημίωση εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτα-
νίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2017.

8 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρό-
πολης Αργολίδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Υπαγω-

γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 

ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγω-

γικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επι-

χείρησης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ 

Ο.Ε. με δ.τ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ 

Ο.Ε., για την ενίσχυση του με το κίνητρο της επι-

χορήγησης». 

 Με την υπ’ αριθμ. 93032/30.8.2017 απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
23671/ΥΠΕ/5/01644/Ε/ΕΝ8_1/Ν.3299/04/16.5.2014 
(ΦΕΚ τ.Β΄/1463/5.6.2014) απόφασης υπαγωγής στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολοκλήρωσης 
και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επιχείρησης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 
με δ.τ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., για την 
ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορήγησης, ως προς 
τον τόπο εγκατάστασης, από το αναγραφόμενο Περι-
φέρεια ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ (Νομός ΛΑΚΩΝΙΑΣ) στο ορθό 
Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Νομός ΒΟΙΩΤΙΑΣ) και 
ως προς το ποσοστό επιχορήγησης, λόγω εσφαλμένη 
αναγραφής, από το αναγραφόμενο 40% στο ορθό 35%, 
με αντίστοιχες μεταβολές στο χρηματοδοτικό σχήμα 
ως εξής:

- Ίδια συμμετοχή σε 69.072,90 € έναντι του λανθασμέ-
νου 63.759,60 €.

- Επιχορήγηση σε 37.193,10 € έναντι του λανθασμένου 
42.506,40 €.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της προαναφερόμε-
νης απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
όπως ισχύει, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2242.7-2.1/62967/2017 (2)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για 

την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυ-

τικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου τρίτου του 

ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργα-
σίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Α΄ 179).

β. Του άρθρου 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 102).

γ. Του ν.δ. 399/ 1947 «Περί κυρώσεως Πράξεως τροπο-
ποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της 
Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας» (Α΄ 183).

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

ε. Των άρθρων 1, 22, 28 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

στ. Τ ου π.δ. 106/ 2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 173), όπως ισχύει.

ζ. Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

η. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116, Διόρθ.σφαλμ. Α΄ 121).

θ. Του π.δ. 124/ 2016 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 209).

ι. Του π.δ. 125/ 2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ια. Του π.δ. 3/ 2017 «Αποδοχή Τροποποιήσεων του 
«Κώδικα που εφαρμόζει τους Κανονισμούς 2.5 και 4.2 και 
Παραρτημάτων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 
(MLC, 2006), που υιοθετήθηκαν από την Ειδική Τριμερή 
Επιτροπή την 11η Απριλίου 2014 (Τροποποιήσεις 2014 
της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006)» (Α΄ 6).

2. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 

3 του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της 
Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργά-
νωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική 
απόφαση αριθμ. 3522.2/ 08/ 2013 (Β΄ 1671), όπως τρο-
ποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις κοινές υπουργικές 
αποφάσεις υπ’ αριθμ. 4337.6/03/2014 (Β΄ 2491), 2242.7-
2.1/76408/ 2016 (Β΄ 2876) και 2242.7-2.1/ 5625/ 2017 
(Β΄159), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το ιατρικό πιστοποιητικό εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
διπλωματούχος ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή 
ιατρικής της εργασίας ή παθολογίας, που ασκεί νομίμως 
το επάγγελμα του/της, καθώς και διπλωματούχος ιατρός, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας, που ασκεί νομίμως το επάγ-
γελμα του/της και είτε είχε εξουσιοδοτηθεί από το Γρα-
φείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Πειραιώς) να εκτελεί 
ιατρικές εξετάσεις και να εκδίδει ιατρικά πιστοποιητικά 
ναυτικών προς ναυτολόγηση για χρονικό διάστημα του-
λάχιστον δέκα (10) ετών πριν την 1η Ιανουαρίου 2017, 
είτε κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με αντικείμενο περί 
τη ναυτική επαγγελματική υγεία (maritime occupational 
health) και έχει προϋπηρεσία ως ιατρός πλοίου ή πληρω-
μάτων πλοίων ναυτιλιακής επιχείρησης για τουλάχιστον 
πέντε (05) έτη.». 

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 3 του Κανονισμού 
για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτι-
κής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασί-
ας, που εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 
αριθμ. 3522.2/08/2013 (Β΄ 1671), αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραι-
ώς τηρεί Μητρώο εξουσιοδοτημένων ιατρών για την 
έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών ναυτικών προς ναυ-
τολόγηση. Οι εγγεγραμμένοι ιατροί παρέχουν σε αυτό 
κάθε αναγκαία πληροφορία, εφόσον ζητηθεί, σχετικά με 
τα ιατρικά πιστοποιητικά ναυτικών που έχουν εκδώσει 
και ομοίως οι πλοιοκτήτες κάθε αναγκαία πληροφορία, 
εφόσον ζητηθεί, σχετικά με τα ιατρικά πιστοποιητικά 
ναυτικών πλοίων τους.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αναπληρωτής
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργός Υγείας
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1128951 ΕΞ2017 (3)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 

υποχρεωτικής εργασίας για το προσωπικό που 

υπηρετεί στη Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοί-

κησης, για το διάστημα 15/9/2017 - 31/12/2017. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 - 43) «Σύ-

σταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).

2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παράγραφος 3, 
περίπτωση γ΄, τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012 σε συν-
δυασμό με το άρθρο 30, παράγραφος 8 του ν. 3296/2004.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 3205/2003 (Α΄297) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (Α΄ 287).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ Α 1036960 ΕΞ 
2017/10-03-2017 (Β΄968) απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 2681/
31-7-2017.

8. Την με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115198/28-7-2017 (Β΄ 2742/
4-8-2017) Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 
ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ει-
δικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτο-
τελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων 
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής».

9. Το π. δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες».

10. Το π.δ. 69/2015 (Α΄113) «Διορισμός του Αλεξίου 
Τσίπρατου Παύλου ως Πρωθυπουργού».

11. 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 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν.

12. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 
και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και 
την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (Β΄2417) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. Α΄ της παρ. 3 του 
αρθ. 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως ισχύουν.

13. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκη-
σης όπως τεκμηριώνεται στο με ΑΠ Γ.Δ.Φ.Δ. 1112261/
25-7-2017 έγγραφο.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 30.248,00 € και 14.752,00 € σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-180 και Κ.Α.Ε. 0511 
και 0512 αντίστοιχα, σύμφωνα με την αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. 
Α.Α.Δ.Ε. Α 1119801 ΕΞ 2017/8-8-2017 βεβαίωση της 
Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών της Α.Α.Δ.Ε. περί ύπαρξης της σχετικής πίστωσης, 
για την κάλυψη δαπάνης για υπερωρίες, νυχτερινών και 
εξαιρέσιμων των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενι-
κή Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης για τη περίοδο από 
01/9/2017 έως 31/12/2017, καθώς και τις αποφάσεις ανά-
ληψης υποχρέωσης ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1122887/18-8-2017
(ΑΔΑ: Ψ0ΡΣ46ΜΠ3Ζ-ΥΤΩ), ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1122885/
18-8-2017 (ΑΔΑ: 6Φ9Ν46ΜΠ3Ζ-ΟΛ2), την απόφαση με-
ταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 
1119813/8-8-2017 και την μεταβίβαση πιστώσεων ΔΠΔΑ 
ΑΑΔΕ Α 1119827/8-8-2017, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
μέχρι πέντε χιλιάδες σαράντα μία (5.041) ώρες και συ-
νολική δαπάνη έως τριάντα χιλιάδες διακόσια σαράντα 
οκτώ ευρώ (30.248,00 €) για διακόσιους τριάντα έξι (236) 
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοί-
κησης, στον Ειδ. Φορέα 23-180 και ΚΑΕ 0511, και χίλιες 
οκτακόσιες σαράντα τέσσερεις (1.844) ώρες με συνολική 
δαπάνη για νυχτερινά και εξαιρέσιμες έως δεκατέσσερεις 
χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ (14.752,00 €) για 
ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυν-
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σης Φορολογικής Διοίκησης στον Ειδ. Φορέα 23-180 
και ΚΑΕ 0512 από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 
και 31/12/2017.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κλπ. εργασίας 
κατά μήνα και κατά υπηρεσία θα γίνεται με απόφαση 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Φορολογικής Διοί-
κησης. Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κλπ. 
εργασίας και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασι-
ών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση 
του Προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας της Γεν. Δ/νσης 
Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος θα βεβαιώνει και την 
πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής εργασίας. 
Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Γεν. Δ/νση 
Φορολογικής Διοίκησης.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας, κατά το Β΄εξά-
μηνο του 2017. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, 
μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς 
και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθ-
μού ωρών που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

(4)
 Τροποποίηση της ΙΕ/59155/6100/Π02/5/0031 

Ο/Ε/Ν.3299/2004/15-10-2010, απόφασης υπα-

γωγής της Γενικής Γραμματέως Περιφέ ρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, όπως ολο-

κληρώθηκε με την ΙΕ/ΟΕ/163714/2670/Π02/5/ 

00310/Ε/Ν.3299/ 2004/08-12-2015 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-

κης, της εταιρείας «ALFA - BETA ROTO ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

δ.τ. ALFA - BETA ROTO A.B.E.E., στις διατάξεις 

του ν. 3299/2004 και αφορά αλλαγή της επωνυ-

μίας του φορέα. 

 Με την υπ’ αρίθμ. 120690/2220/Π02/5/00310/Ε/
Ν.3299/2004/04-09-2017 απόφαση του Περιφερειάρ-
χη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης τροποποιείται 
η υπ’ αρίθμ. ΙΕ/59155/6100/Π02/5/00310/Ε/Ν.3299/
2004/15-10-2010 (ΦΕΚ 1801/Β΄/17-11-2010) απόφαση
υπαγωγής όπως ολοκληρώθηκε με την ΙΕ/ΟΕ/
163714/2670/Π02/5/00310/ Ε/Ν.3299/2004/08-12-2015 
(ΦΕΚ 2730/Β716-12-2015) απόφαση στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, της επένδυσης της επιχείρησης ALFA - BETA 
ROTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
με δ.τ. ALFA - BETA ROTO A.B.E.E. που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής εύκαμπτων υλικών 
συσκευασίας, στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής του Νομού 
Ροδόπης και εγκρίνεται η τροποποίηση της επωνυμί-
ας από ALFA - BETA ROTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ALFA - BETA ROTO A.B.E.E. 
σε SCHUR FLEXIBLES ABR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. SCHUR FLEXIBLESABRA.B.E.E.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1 του Ν.4399/2016 και 
το άρθρο 85, παρ. 7 δεν απαιτείται γνωμοδότηση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ   

Ι

(5)
 Τροποποίηση - ολοκλήρωση - οριστικοποίηση 

του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρεί-

ας «ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΣΤΑΪΚΟΣ Α.Ε.», η οποία έχει υπα-

χθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. 

 Με την 15073/345/ΠΟ2/5/00269/Ε/Ν. 3299/2004/
30-8-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μα-
κεδονίας - Θράκης πιστοποιείται η τροποποίηση -ολο-
κλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ δ.τ. ΣΤΑΪΚΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγχρο-
νισμό και βελτίωση της σφαγειοτεχνικής υποδομής του 
σφαγείου και της μονάδας θερμικής αδρανοποίησης ζω-
ικών υποπροϊόντων στο ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης του Δήμου 
Προσοτσάνης του Νομού Δράμας με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων 
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (844.000,00 €).

(β) Η ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τρια-
κοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(379.800,00 €) που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσί-
ων ευρώ (464.200,00 €) που αποτελεί ποσοστό 55% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: Υφιστάμενες: 
12,5 ΕΜΕ, Νέες: 0 ΕΜΕ, Συνολικές: 12,5 ΕΜΕ.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 5-5-2017.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή-

γησης ποσού τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτα-
κοσίων εξήντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 
(328.861,64 €). Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 
(Α΄ 117) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων 
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή 
και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξι-
ακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117).

Δεν απαιτείται Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρ-
θρου 7 παρ. 15 του ν. 3299/2004, σύμφωνα με το άρθρο 
11 παρ.5, το άρθρο 16 του ν. 3908/2011 και το άρθρο 9 
του π.δ. 33/2011.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38251Τεύχος Β’ 3220/14.09.2017

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 

Ι

    Αριθμ. 6102 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή, κατά τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες σε εικοσιτετράωρη βάση, υπαλλήλων του 

Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τε-

χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μα-

γνησίας και Σποράδων κατά το Β΄ εξάμηνο του 

έτους 2017 (μέχρι 31-12-2017). 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονι-

κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3. Το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» και ιδίως το άρθρο 20.

4. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες».

5. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/2014) «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις.

6. Την εγκύκλιο 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 του ΓΛΚ (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

7. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του έτους 2017 
(πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, εκχιονισμούς 
κ.α.) για την αντιμετώπιση των οποίων η υπηρεσία 
απασχολεί δεκαεννέα (19) από τους σαράντα τέσσερις 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, και ει-
δικότερα το τεχνικό προσωπικό και τους οδηγούς πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασία τους σε 24ωρη βάση, 
καθώς και κατά τις Κυριακές, νυχτερινές και εξαιρέσιμες 
ημέρες.

8. Το ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να γίνουν 
εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

9. Την αριθμ. 4165/27-5-2014 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας καθιέρωσης σε εικοσιτετράωρη 
βάση του ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Συγκοι-
νωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Μαγνη-
σίας και Σποράδων (ΦΕΚ 1492 Β΄/6-6-2014).

10. Το με αριθμό ΦΕΚ 754/21-2-2016 τ.Β΄ για την 
δημοσίευση Περί καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες.

11. Το με αριθμό ΦΕΚ 4322/30-12-2016 τ.Β΄περί διορ-
θώσεων σφαλμάτων για το έτος 2016 καθώς και για τα 
επόμενα χρόνια.

12. Την αριθμ. 1695/2-8-2017 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΘ7ΛΡ-Κ6Τ) 
απόφαση δέσμευσης πιστώσεων στο προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2017 (μέχρι 31-12-2017) Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας / Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και 
Σποράδων, αποφασίζουμε:

Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και 
Σποράδων για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017 (μέχρι 
31-12-2017) για τη κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών.

Β. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017 (μέχρι 31-12-2017) 
κατά τις Κυριακές, νυχτερινές και εξαιρέσιμες ημέρες και 
μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο για τους δεκαεννέα (19) 
από τους σαράντα τέσσερις υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά οι συμ-
μετέχοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα θα γίνει με 
απόφαση ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες 
ανάγκες. Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση και τον 
έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχό-
λησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και 
Σποράδων.

Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών 
χιλιάδων, (13.000 €) ευρώ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (μέχρι 
31-12-2017), του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0512.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

Ι  

 Αριθμ. 192191/2258 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 717/6/2-03-2017 

απόφασης «Καθιέρωση με αποζημίωση εργασί-

ας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 

υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυ-

τανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 

έτος 2017. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/
09-02-2007).

β) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/07-06-2010).

γ) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 176/
τ.Α΄/16-12-2015).

δ) Του π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/27-12-2010) όπως έχει 
τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με την αριθμ. 3203/
84663/22-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση Τροποποίησης - Επικαι-
ροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-06-2017).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-16 (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δι-
ατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄).

3. Την αριθμ. 5948/149446/09-09-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας- Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας 
σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (ΦΕΚ3417/τ.Β΄/24-10-2016).

4. Την αριθμ πρωτ. 717/6/3-03-2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Καθιέρωση με απο-
ζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ευ-
ρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 
2017» (ΦΕΚ 1027/τ.Β΄/27-03-2017).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη ύψους τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(32.000,00) και έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) στον Φορέα 
073 και στους ΚΑΕ 0511 και 0512 αντίστοιχα, οι οποίες 
θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι-
κονομικού έτους 2017 για την Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας.

6. Την αριθμ. 186212/2185/25-08-2017 (ΑΔΑ: 631Γ7ΛΗ-
Γ7Υ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2712 στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων με Α/Α βεβαίωσης 2798 και την αριθμ. 
186204/2184/25-08-2017 (6ΙΒΔ7ΛΗ-ΡΙΑ) η οποία κατα-
χωρήθηκε με α/α 2713 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με Α/Α 
βεβαίωσης 2797, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της 
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Τμήμα Οικονομι-
κής Διαχείρισης-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ευρυτανίας που αφορούν αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

7. Την ανάγκη αντιμετώπισης των εποχικών, των έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προκύ-
πτουν από α) Την έλλειψη προσωπικού. β) Την ανάγκη 
άμεσης διεκπεραίωσης διοικητικών και οικονομικών θε-
μάτων. γ) Την ανάγκη διενέργειας κάθε είδους ελέγχων 
και επιθεωρήσεων. δ) Τις ανάγκες επίβλεψης έργων. ε) Τη 
συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής για την αντιμετώπι-
ση εκτάκτων καιρικών φαινομένων στο εθνικό και επαρ-

χιακό δίκτυο (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, 
πυρκαγιές). στ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη και κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη που 
προκύπτει εξαιτίας της οποίας απασχολούνται οι υπάλ-
ληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας πέρα του 
υποχρεωτικού ωραρίου, σε 24ωρη βάση και με εργασία 
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

8. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών, καθώς και κάθε είδους έκτακτων υπηρεσιακών 
αναγκών που προκύπτουν επιβάλλεται το προσωπικό 
όλων των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευρυτανίας να απασχολείται υπερωριακά τις απογευμα-
τινές ώρες και το προσωπικό των Διευθύνσεων και Τμη-
μάτων για τους οποίους ισχύει η υπ’ αριθμ. 5948/149446/
09-09-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας να 
απασχολείται σε 24ωρη βάση τις νυχτερινές ώρες καθώς 
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αποφασίζουμε:

την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 717/6/02-03-2017 
απόφασης μας «Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017» ως προς το 
σύνολο των ωρών απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου από 5.100 σε 12.400 και ως προς 
την αποζημίωση, ήτοι από 21.000,00 ευρώ σε 53.000,00 
για απογευματινή υπερωριακή εργασία ευρώ και από 
6.400,00 ευρώ σε 12.400,00 ευρώ για την αποζημίωση 
για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 717/6/02-03-217 από-
φαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καρπενήσι, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 1207 (8)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 

Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρό-

πολης Αργολίδος. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, παρ. 1 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

β. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του β.δ/τος 
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμά-
των» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966).
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γ. Του άρθ. 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

δ. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων 
για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/
Β΄/2004).

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από-
φαση (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου 
για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευ-
σης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

στ. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπε-
ραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσι-
κών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 4401/6-3-2017 αίτηση του Μητροπο-
λίτη της Ιεράς Μητρόπολης Αργολίδος, με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά.

3. Το υπ’ αριθμ. 3316/23-8-2017 παράβολο της ταμει-
ακής υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων.

4. Το υπ’ αριθμ. 203815/46831 από 3-8-2017 πρακτικό 
αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιρι-
ακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των, το οποίο αναφέρεται στο κτίριο παραπλεύρως του 
Ι.Ν. Ευαγγελίστριας στην περιοχή Πρόνοια Ναυπλίου, 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, 
η οποία θα στεγαστεί στο ισόγειο του κτιρίου που βρί-
σκεται επί της οδού Ευαγγελίστριας και Ηράκλειου 
στην πόλη του Ναυπλίου και θα έχει την επωνυμία 
«Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως 
Αργολίδος».

2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ναύπλιο, 23 Αυγούστου 2017

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ  
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*02032201409170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

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

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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