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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 59036/12704 (1)
  Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που 

υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ-

γείου και στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρη-

σης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

για το 2017. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (ΦΕΚ 98 Α/2005) και ιδίως το άρθρο 90 όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις :
α) Του π.δ. 113/14 (ΦΕΚ 180/Α΄/29-08-2014) «Οργανι-

σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) - Δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

γ) Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Περί ανά-
ληψης υποχρεώσεων από διατάκτες».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 ( ΦΕΚ 
176Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3746/2009 και ιδίως της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ’ αριθμόν 10894/
Δ1/1652/9-3-2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β/2009) όπως 
ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 2639/1998 και το π.δ. 136/1999 
«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασί-
ας (Σ.Ε.Π.Ε.)» και τον ν. 4144/2013 όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40 Α).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 και του 
άρθρου 17 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α/5-8-2011).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στον 
ΚΑΕ 0511: 525.000 € περίπου του φορέα 33/120 του προ-
ϋπολογισμού μας έτους 2017 στον οποίο έχει εγκριθεί 
πίστωση ύψους 525.000 €.

9. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σ.ΕΠ.Ε 
για:

α) Διενέργεια ελέγχου στους τόπους εργασίας για την 
εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.

β) Επίλυση Εργατικών διαφορών.
γ) Την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης 

εργασίας.
δ) Τις υποχρεώσεις του ΣΕΠΕ που απορρέουν ιδίως 

από τον ν. 4046/2012 και τον ν. 4093/2012.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 57232/510 της 

9-12-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 
24 παρ 5ε του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Εγκρίνουμε την καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου απασχόληση (απογευματινή εργασία) 900 
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και συνδρά-
μουν στο έργο του, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο στοιχείο 9 του προοιμίου της παρούσης απόφασης 
για το έτος 2017.

Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυ-
ξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του 
αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο χωρίς όμως ο συνο-
λικός αριθμός των ωρών να υπερβεί τις 120 ώρες ανά 
υπάλληλο το εξάμηνο. Η υπερωριακή εργασία θα πα-
ρέχεται κατά τις ώρες από 15:00 μέχρι 22:00. Υπεύθυνοι 
για την παρακολούθηση ορίζονται οι Προϊστάμενοι των 
περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Ε.Π.Ε και για την Κε-
ντρική Υπηρεσία ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Π.Ε , οι 
οποίοι θα βεβαιώνουν την πραγματοποίηση των υπερω-
ριών και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι     

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./126/30997 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 

έτους 2016. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

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

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

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α74-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α75-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β71-3-2011) Κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-

τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Το υπ’αριθμ. Α1α/οικ.89976/28-11-2016 έγγραφο 

του Υπουργείου Υγείας.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-

σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 καθώς και τις επείγουσες 
υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Υγείας.

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

Την κατανομή στο Υπουργείο Υγείας πέντε (5) ατόμων, 
του κλάδου ΔΕ Τεχνικού της 6Κ/2008 προκήρυξης ΑΣΕΠ, 
τα οριστικά αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν 
στο ΦΕΚ 245/Γ΄/26-3-2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

 Ι 

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ 
ΤΤΠΝΚΜ/398252/237954/1930/351 (3)
Χαρακτηρισμός τριών υπαιθρίων γλυπτών Χώ-

ρας Σκιάθου, φερομένης ιδιοκτησίας Δήμου 

Σκιάθου, Π.Ε. Μαγνησίας. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 

(ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» καθώς 
και ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών δια-
τάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

β) Του π.δ. 70/22-09-2015 σχετικά με την «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (ΦΕΚ114/Α/22-09-2015).

γ) Του π.δ. 125/5-11-2016 σχετικά με τον «Διορισμό 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016).

δ) Του π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 39 του 
ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) καθώς και το 
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π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-06-2003) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Πολιτισμού» μέρος του οποίου διατηρείται 
σε ισχύ με το άρθρο 70 του π.δ. 104/2014.

ε) την υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
Α1/272598/33659/30330/23405/06-10-2015 (ΦΕΚ/
ΥΟΔΔ/706/06-10-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
για τον διορισμό της Μαρίας Βλαζάκη στη θέση του Με-
τακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού. 

στ) Του αριθμ. 20 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς».

ζ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).

2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/
20-1-2004 Υπουργική απόφαση περί «Οργάνωσης και 
λειτουργίας των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (ΦΕΚ 
70/Β/20-1-2004).

3. Την από 23 Σεπτεμβρίου 2016 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άϋλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Νε-
ωτέρων Μνημείων της Συνεδρίασης 25/29-09-2026, 
αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία τα τρία υπαίθρια γλυπτά 
της Χώρας Σκιάθου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Σκιά-
θου, Π.Ε. Μαγνησίας και συγκεκριμένα:

α) του ανάγλυφου πορτραίτου του Αλέξανδρου Παπα-
διαμάντη, έργο του γλύπτη Θωμά Θωμόπουλου,

β) της προτομής του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, έργο 
του γλύπτη Νικόλα Παυλόπουλου, καθώς και

γ) του ηρώου-μνημείου πεσόντων πολέμου, το οποίο 
είναι ολόσωμο άγαλμα γυναικείας μορφής, «Νίκη», έργο 
κι αυτό του γλύπτη Νικόλα Παυλόπουλου, με βάση τις 
διατάξεις του ν. 3028, άρθρο 20, παρ. 1ε, λόγω της ιδι-
αίτερης καλλιτεχνικής και ιστορικής τους σημασίας, κα-
θώς εκφράζουν κυρίαρχες τάσεις της μεσοπολεμικής 
και μεταπολεμικής καλλιτεχνικής παραγωγής, ιδίως της 
δημόσιας γλυπτικής, όπως αυτή χρησιμοποιήθηκε κατά 
την εποχή, προκειμένου να αναδείξει σημαντικά πρόσω-
πα και γεγονότα.

Τα γλυπτά να παραμείνουν στη θέση στην οποία βρί-
σκονται σήμερα, καθώς αποτελούν σημαντικές αναφο-
ρές για την τοπική ταυτότητα και την ιστορία του νησιού. 
Ο χαρακτηρισμός δεν αφορά το υλικό και τη μορφή βά-
σεων στήριξης τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

 Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ   

 Αριθμ. 573/2016 (4)
Έγκριση συντελεστών απωλειών δικτύου. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Τακτική συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2016) 

Έχ οντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011, 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του κώδικα διαχείρισης του Συστήμα-
τος (ΦΕΚ Β΄ 103/31.1.2012), και ιδίως τις διατάξεις του 
άρθρου 126 παράγραφος (4) του Κώδικα αυτού.

3. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσε-
ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου 
(ΦΕΚ Β΄ 1463/14.6.2013).

4. Το υπ’ αριθμ. Γ.ΔΝΣ/4962/15.11.2005 έγγραφο ΔΕΗ 
ΑΕ σχετικά με την εκτίμηση των συντελεστών απωλειών 
του Δικτύου (ΡΑΕ/Ι-32728/16.11.2005)

5. Την υπ’ αριθμ. 17/2006 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών Δικτύου».

6. Την υπ’ αριθμ. 752/2014 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση Συντελεστών Απωλειών Δικτύου».

7. Το υπ’ αριθ. ΓρΔ/8717/26.11.2015 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. με θέμα «Υποβολή μελέτης εκτίμησης των συντελε-
στών απωλειών του Δικτύου» (ΡΑΕ/Ι-201033/26.11.2015).

8. Το υπ’ αριθ. Ο-63414/15.2.2016 έγγραφο ΡΑΕ με 
θέμα «Μελέτη εκτίμησης συντελεστών απωλειών Δια-
συνδεδεμένου Δικτύου».

9. Το υπ’ αριθμ. O-65594/1.11.2016 έγγραφο ΡΑΕ με 
θέμα «Μελέτη εκτίμησης συντελεστών απωλειών Δια-
συνδεδεμένου Δικτύου».

10. Το υπ’ αριθμ. ΓρΔ/12995/30.11.2016 έγγραφο 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με θέμα «Υποβολή μελέτης εκτίμησης 
συντελεστών απωλειών Διασυνδεδεμένου Δικτύου» 
(ΡΑΕ/I-214736/30.11.2016).

11. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν (ΡΑΕ 
Ο-65860/2.12.2016) και υποβλήθηκαν από τον Διαχειρι-
στή (ΡΑΕ/Ι-214914/5.12.2016) επί της μελέτης εκτίμησης 
συντελεστών απωλειών Διασυνδεδεμένου Δικτύου που 
υποβλήθηκε με το σχετικό 10.

12. Τη δημόσια διαβούλευση της 12ης Δεκεμβρίου 
2016 που διενήργησε η ΡΑΕ.

13. Το γεγονός οτι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 126 παρ. 4 του Κώδικα 

Διαχείρισης του Συστήματος ορίζεται ότι «Ο Διαχειρι-
στής του Δικτύου καθορίζει τους συντελεστές απωλειών 
Δικτύου βάσει ειδικής μελέτης, στην οποία υπολογίζο-
νται οι μέσες απώλειες σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία λειτουργίας του Δικτύου κατά τα δύο προηγούμε-
να έτη. Οι συντελεστές απωλειών Δικτύου εγκρίνονται 
από τη ΡΑΕ και ισχύουν από την έναρξη του επόμενου 
ημερολογιακού έτους και για δύο (2) τουλάχιστον συ-
νεχή έτη».

Επειδή η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμόν 752/2014 απόφασή 
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της (σχετικό 6) ενέκρινε τους συντελεστές απωλειών του 
Δικτύου που είναι σε ισχύ σήμερα.

Επειδή σε συνέχεια συζητήσεων και αλληλογραφίας με 
τη ΡΑΕ (σχετικά 8 και 9) αναφορικά με την αύξηση των 
μη-τεχνικών απωλειών (ρευματοκλοπές) και την επικαι-
ροποίηση των συντελεστών απωλειών του Δικτύου, ο 
Διαχειριστής του Δικτύου υπέβαλλε επικαιροποιημένη 
μελέτη και εισήγηση για τον καθορισμό των συντελε-
στών απωλειών του Δικτύου με αναφορά στη διετία 
2014-2015 (σχετικά 10 και 11).

Επειδή σύμφωνα με τη μελέτη αυτή οι συνολικές 
απώλειες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου εκτιμώνται σε 
ποσοστό 8,5% επί της συνολικής εισερχόμενης σε αυτό 
ενέργειας (μέση τιμή ετών 2014 και 2015). Από το σύνολο 
αυτό των απωλειών, ποσοστό 2,4% (επί της συνολικής 
εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) αντιστοιχεί στις 
απώλειες επί του Δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ), ποσοστό 
2,9% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέρ-
γειας) στις απώλειες επί του Δικτύου Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 
και ποσοστό 3,2% αναλογεί σε μη τεχνικές απώλειες. 
Τα στοιχεία αυτά κρίνονται επαρκώς τεκμηριωμένα και 
γίνονται αποδεκτά.

Επειδή στο πλαίσιο υπολογισμού των συντελεστών 
προσαύξησης των καταναλώσεων του Διασυνδεδεμένου 
Δικτύου ώστε να ανάγονται στα όρια με το Σύστημα, 
κρίνεται ορθότερος ο επιμερισμός των μη-τεχνικών απω-
λειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου 
αναλογικά προς την καταμετρούμενη κατανάλωση.

Επειδή, βάσει των στοιχείων και των υπολογισμών της 
μελέτης του Διαχειριστή του Δικτύου, σε συμφωνία με 
τη σχετική μεθοδολογία της απόφασης ΡΑΕ 17/2006, 
προκύπτουν οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών 
προσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου, ώστε οι κατα-
ναλισκόμενες ανά επίπεδο τάσης ποσότητες ενέργειας 
να ανάγονται στο όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου, 
ως ακολούθως:

α) Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών στη ΜΤ 
(ΣΠΑ_ΜΤ), το γινόμενο του οποίου με τις μετρούμενες 
στις εξόδους του Δικτύου ΜΤ ποσότητες ενέργειας, απο-
δίδει τις απώλειες ενέργειας επί του Δικτύου ΜΤ: 3,33%

β) Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών στη ΧΤ 
(ΣΠΑ_ΧΤ), το γινόμενο του οποίου με την μετρούμενη 
κατανάλωση ενέργειας από Πελάτες ΧΤ, αποδίδει τις 
απώλειες ενέργειας επί του Δικτύου ΧΤ: 7,77%

γ) Συντελεστής προσαύξησης των καταναλώσεων υπό 
ΜΤ λόγω απωλειών Δικτύου, το γινόμενο του οποίου με 
καταναλισκόμενες υπό μέση τάση ποσότητες ενέργειας 
δίνει τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας που εγχέονται 
στο Δίκτυο από το Σύστημα: 1,0333 (=1+ΣΠΑ_ΜΤ)

δ) Συντελεστής προσαύξησης καταναλώσεων υπό 
ΧΤ λόγω απωλειών Δικτύου, το γινόμενο του οποίου με 
καταναλισκόμενες υπό χαμηλή τάση ποσότητες ενέργει-
ας δίνει τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας που εγχέο-
νται στο Δίκτυο από το Σύστημα: 1,1136 (=(1+ΣΠΑ_ΜΤ)
X(1+ΣΠΑ_ΧΤ)), αποφασίζει:

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρ-
θρο 126 παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος, εγκρίνει τις αριθμητικές τιμές των συντε-
λεστών απωλειών του Δικτύου, οι οποίοι αντιστοιχούν 

στους ως άνω συντελεστές προσαύξησης καταναλώ-
σεων υπό ΜΤ και ΧΤ λόγω απωλειών, ώστε οι κατανα-
λισκόμενες ανά επίπεδο τάσης ποσότητες ενέργειας να 
ανάγονται στο όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου, 
ως εξής:

α) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων 
συνδέονται στη Μέση Τάση του διασυνδεδεμένου με 
το Σύστημα Δικτύου: 1,0333.

β) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συν-
δέονται στη Χαμηλή Τάση του διασυνδεδεμένου με το 
Σύστημα Δικτύου: 1,1136.

2. Οι ως άνω συντελεστές προσαύξησης εφαρμόζονται 
επι της μετρουμένης κατανάλωσης ενέργειας, ενιαία με-
ταξύ των Πελατών κάθε επιπέδου τάσης σύνδεσης (ήτοι 
μεταξύ Πελατών Μέσης ή Χαμηλής Τάσης) για όλες τις 
ημέρες και ώρες του έτους, και για όλη την ηπειρωτική 
χώρα και τα ηλεκτρικώς διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά.

3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Ιανουαρίου 
2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   

Ι 

(5)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Αιγάλεω. 

 Με την υπ’ αριθμ. 315/15-11-2016 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 
του ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7717/
10-03-2016 αίτησης της ΑΛΒΕΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του 
Κωνσταντίνου, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7715/10-03-2016 
αίτησης του ΛΑΛΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ του Κωνσταντί-
νου, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5800/23-02-2016 αίτησης της 
ΚΟΥΡΟΥΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Δημητρίου, της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 6088/25-02-2016 αίτησης της ΒΑΜΒΑ-
ΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Ανδρέα, της από 25/10/2016 
βεβαίωσης του Δήμου Αιγάλεω περί μη ύπαρξης 
ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ειδικότητας 
ΔΕ Δασκάλων Ζωγραφικής, ΠΕ Καθηγητών Εικαστικών, 
ΤΕ Καθηγητών Χορού, ΔΕ Δασκάλων Κεραμικής στο 
Δήμο και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 96279/35206/29-11-2016 
εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
1) ΑΛΒΕΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Κωνσταντίνου, κατηγορί-
ας ΔΕ Δασκάλων Ζωγραφικής από 20 ώρες σε 30 ώρες 
εβδομαδιαίως, 2) ΛΑΛΕ ΧΑΡΑΛΜΠΟΥΣ του Κωνσταντί-
νου, κατηγορίας ΠΕ Καθηγητών Εικαστικών από 20 ώρες 
σε 30 ώρες εβδομαδιαίως, 3) ΚΟΥΡΟΥΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑΣ του Δημητρίου, κατηγορίας ΤΕ Καθηγητών Χορού 
από 20 ώρες σε 30 ώρες εβδομαδιαίως, 4) ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Ανδρέα, κατηγορίας ΔΕ Δασκάλων Κε-
ραμικής από 20 ώρες σε 30 ώρες εβδομαδιαίως.
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(Αριθμ. βεβ. της Δεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αιγάλεω: 34049/26-10-2016).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
96279/35206/29-11-2016) .

 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι  

 Αριθμ. 90151/ΜΟΕ (6)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Δή-

μο Χίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
- Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

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

- Του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

- Των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν.

- Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) και το άρθρο 56 του 
ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).

2. Τις υπ’ αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλο-
φοριακών και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ 
για τις οδούς αρμοδιότητας τους.

3. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλο-
γικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθμ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Διεύθυνση Τε-
χνικού Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

5. Την υπ’ αριθμ. 688/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Χίου (ΑΔΑ Ω60ΠΩΗΝ-Ι6Ω) και τις 
εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
Χίου με μελέτες για τα θέματα 3Α, 3Β και 9 (με τεχνικές 
περιγραφές, αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη και φωτο-
γραφικό υλικό).

6. Το αριθμ. πρωτ. 88723/13.12.2016 έγγραφο του 
Τμήματος Διοίκησης Ν. Χίου, σύμφωνα με το οποίο η 
υπ’ αριθμ. 688/2016 απόφαση, για τις περιπτώσεις των 
θεμάτων 3Α, 3Β και 9, Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, είναι 
νομοτύπως ληφθείσα.

7. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή των περιπτώσεων 
3Α, 3Β και 9 της υπ’ αριθ. 688/2016 απόφασης Δημοτι-
κού Συμβουλίου Χίου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Χίου και συγκεκριμένα τον 
Κ.Α 30-7135.001 με εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αριθμ. 
37145/1.12.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Χίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφο-
ρούν στις περιπτώσεις των θεμάτων 3Α, 3Β και 9 της υπ’ 
αριθ. 688/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χίου 
και συγκεκριμένα:

- Την τοποθέτηση πινακίδων Κ-16 (κίνδυνος λόγω συ-
χνής κίνησης παιδιών) στις οδούς Σύρου και Ερμου πόλε-
ως, στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87:

σημείο 0 (Χ= 685718.68 Υ= 4248560.20)
σημείο 1 (Χ= 685833.77 Υ= 4248460.98) 
σημείο 2 (Χ= 685764.32 Υ= 4248584.01),
- Την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-6 (προτεραιότητα έναντι 

επερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώ-
ματος) στην οδό Αργέντη, στο σημείο με ενδεικτικές συ-
ντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87:

σημείο 1 (Χ= 685571.04 Υ= 4243553.08) και
- την τοποθέτηση πινακίδων Κ-16 (κίνδυνος λόγω συ-

χνής κίνησης παιδιών) στην οδό Αεροπόρου Χαλκιά 54, 
στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87:

σημείο 0 (Χ= 685952.90 Υ= 4248157.57) σημείο 1 (Χ= 
685878.82 Υ= 4248185.35) σημείο 2 (Χ= 685832.25 Υ= 
4248203.08) σημείο 3 (Χ= 685761.34 Υ= 4248235.36), με 
τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκληση της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την από-
φαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δή-
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μου Χίου με μελέτες (με τεχνικές περιγραφές, αποσπά-
σματα ορθοφωτοχάρτη και φωτογραφικό υλικό) βάσει 
των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χίου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και 
αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. απόφ. 105/2016 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για μόνιμο 

προσωπικό του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και 

Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμί-

ου, έτους 2017. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 

«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/

2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/

16-12-2015) περί «Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση Ει-
σοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

5. Την υπ’ αριθμ. 119/2016 απόφαση Δ.Σ. περί «καθιέ-
ρωσης υπερωριακής εργασίας για Μόνιμο Προσωπικό 
του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγω-
γής Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, έτους 2017».

6. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπερωριακή εργασία με 
αμοιβή λόγο καθ’ υπέρβασης της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας, σε υπάλληλο και να συμβαδίσει το 
ωράριο (07:00π.μ. έως 15:00μ.μ.) του μόνιμου υπαλλή-
λου του νομικού προσώπου, με το ωράριο λειτουργίας 
των παιδικών σταθμών ( 07:00 π.μ. έως 16:00μ.μ.), προ-
κειμένου να γίνεται η μεταφορά των νηπίων από και προς 
τους παιδικούς σταθμούς. Η έλλειψη άλλου υπαλλήλου 
με την ίδια ειδικότητα, δυσχεραίνει το πρόβλημα αφού 
ο όγκος της δουλειάς έχει επιμεριστεί από τον μοναδικό 
υπάλληλο του νομικού προσώπου.

7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 837,60 ευρώ και 

αναλύεται ως ακολούθως: ΚΑ 15.6012.01 Υπερωριακή 
εργασία 837,60 ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι-
στώσεις του ΚΑ 15.6012.01 του υπό έγκριση Προϋπο-
λογισμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2017, αποφα-
σίζουμε:

Καθιερώνουμε από 1/1/2017 έως και 31/12/2017, για 
έναν μόνιμο υπάλληλο του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας 
και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με 
δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»:

Την υπερωριακή απασχόληση, εργασία με αμοιβή, 
λόγω καθ’ υπέρβασης της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο 
αποζημίωση και συγκεκριμένα:

1. ΚΩΔΙΚΟΣ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ: 1 υπάλληλος για 
240 ώρες 837,60€ στον Κ.Α. 15.6012.01

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
837,60 € η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6012.01 του 
υπό έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού 
έτους 2017.

Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις διακόσιες σαράντα (240) 
ώρες από 1/1/2017 έως και 31/12/2017 ήτοι είκοσι (20) 
ώρες μηνιαίως. Η υπερωριακή εργασία δεν θα υπερ-
βαίνει τα όρια που καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή 
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ.

Η ονομαστική κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνε-
ται με έκδοση βεβαίωσης του Προέδρου του νομικού 
προσώπου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α.1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ραφήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΧΟΛΑΚΗΣ   

Ι 

Αριθμ. απόφ. 446/2016 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων 

υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας 

ΙΔΑΧ του ΔΟΠΠΑΤ για το 2017. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ Α΄176/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
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διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ5/1/2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

6. Τον αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων του ΔΟΠΠΑΤ 
σύμφωνα με τον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 418/2014/τ.Β΄).

7. Την με αριθμ. πρωτ: 81627/6714/27-12-2013 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελ/σου και Δυτικής Ελλάδας που αφορά τους 
υπαλλήλους που υπηρετούν τον Νόμο, η οποία δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 20/10-1-2014, σύμφωνα με την οποία 
εγκρίθηκε η λειτουργία των υπηρεσιών του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 
από τις 7.00 έως τις 23.30 για όλες τις ημέρες εκάστου 
μηνός και τα Σαββατοκύριακα.

8. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/
1997.

9. Το γεγονός ότι οι πέντε αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Ν.Π. είναι διασκορπισμένες σε όλες τις δημοτικές ενό-
τητες του Δήμου και το προσωπικό που απασχολείται, 
απαρτίζεται από τέσσερις υπαλλήλους και ως εκ τούτου 
δεν επαρκεί το ωράριο τους να καλυφθούν οι ανάγκες 
για την ασφαλή λειτουργία τους.

Στις εγκαταστάσεις αυτές, ήτοι τα τέσσερα γήπεδα πο-
δοσφαίρου, το κλειστό γυμναστήριο της Αγίας Τριάδας 
και το Αθλητικό Κέντρο Ναυπλίου που διαθέτει στάδιο, 
κλειστό γήπεδο, αίθουσες προπόνησης, ανοικτά γήπε-
δα και κολυμβητήριο λειτουργούν από τις 7.00 έως και 
τις 23.30, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
είκοσι πέντε Σωματείων που φιλοξενούνται και εδρεύ-
ουν στο Δήμο. Το γεγονός ότι οι επίσημοι αγώνες διε-
ξάγονται Σαββατοκύριακα σχεδόν καθόλη τη διάρκεια 
του έτους.

10. Το γεγονός ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγ-
ματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακα από το Ν.Π. 
καθ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και Χριστούγεν-
να, Αποκριές, Τοπικές εορτές, Πασχαλινές και καλοκαι-
ρινές εκδηλώσεις, καθώς και το Φεστιβάλ Κλασικής 
Μουσικής.

11. Το γεγονός ότι από το σύνολο των είκοσι ένα 
ατόμων που υπηρετούν στο Ν.Π. οι έντεκα εξ αυτών 
είναι μουσικοί, με συμβάσεις Ι.Δ.Α.Χ και μερικής απα-
σχόλησης.

12. Η δαπάνη που θα προκύψει για την υπερωρια-
κή απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 7.000,00€, 
έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του ΔΟΠΠΑΤ έτους 2017 και ειδικότερα: α) στον ΚΑ. 
10-6012.001 ποσό 5.000,00€ και β) στον ΚΑ. 10-6022.001 
ποσό 2.000,00€.

13) Την αριθμ. ΑΔΣ114/2015 με ΑΔΑ 79ΞΞΟΚΩΛ-ΡΩΛ, 
με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του 
Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Του-
ρισμού και Περιβάλλοντος Ναυπλίου σύμφωνα με τον 
οποίο το λειτουργεί καθημερινά από 7:00 - 24:00 ώρα 
καθώς και τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες.

14) Το γεγονός ότι το σύνολο των υπηρετούντων 
υπαλλήλων που δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες 
λειτουργικές ανάγκες του ΔΟΠΠΑΤ.

16) Την αριθμ. 84/2016 απόφαση του ΔΣ του ΔΟΠΠΑΤ 
με την οποία εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση των 
υπαλλήλων για το 2017, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνει για όλο το έτος 2017 υπερωριακή εργα-
σία, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του 
ν. 4354/2015, για το μόνιμο προσωπικό του ΔΟΠΠΑΤ και 
συγκεκριμένα για (6) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, και για 
μία (1) υπάλληλο κατηγορίας TE, και για τρείς (3) υπαλ-
λήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ αναλυτικότερα ως εξής:

Α. Την υπερωριακή απασχόληση έως είκοσι ώρες (20) 
απογευματινής εργασίας μηνιαίως για κάθε ένα από τους 
επτά μονίμους και των τρεις υπαλλήλους με σχέση ερ-
γασίας Ι.Δ.Α.Χ

Β) Την υπερωριακή απασχόληση για Σαββατοκύρια-
κα και αργίες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
έως 20 ώρες μηνιαίως για κάθε ένα από τους επτά μο-
νίμους και των τρεις υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Α.Χ.

Γ) Την υπερωριακή απασχόληση για Σαββατοκύ-
ριακα και αργίες πέραν της υποχρεωτικής έως δεκα-
έξι ώρες μηνιαίως για κάθε ένα από τους επτά μονί-
μους και των τρεις υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Α.Χ.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού για κάθε μήνα, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με 
τις ανάγκες της υπηρεσίας και με απόφαση της Προ-
έδρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ναύπλιο, 19 Δεκεμβρίου 2016

Η Πρόεδρος

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ  
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*02044783012160008*

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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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. 

E     

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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