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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Αυγούστου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική
Ενημερότητα» (Β΄1239).

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 3371

8

Τροποποίηση της 17111/8-12-2014 απόφασης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων
στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων (ΦΕΚ 3495/
τ.Β΄/29-12-2014), όπως ισχύει.

9

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Νεμέας με τομείς αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με την επωνυμία: «ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ».

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«Καλλίστη Βουλιαγμένη, Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία» για το Λιμεναρχείο Σαρωνικού, ενός (01)
αυτοκινήτου NISSAN QASHQAI 1.7 Energy Diesel
4x4 (150 Ηρ,) μαζί με πρόσθετο εξοπλισμό περιπολικού οχήματος.

10

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το χρονικό διάστημα Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2019 για το
προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου
- Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο: «COASTING - Coastal
Integrated Governance for Sustainable Tourism» στο
πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς δεκαέξι μετρικών
τόνων (16 Μ/Τ) καυσίμων τύπου G.OIL 0.1%, για
τις ανάγκες των πλωτών επιχειρησιακών μέσων
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την εταιρεία «SIRIOS SHIPMANAGEMENT
COMPANY LTD».

11

Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του
Εργαστηρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Αυτοφροντίδας Ασθενών με Χρόνια Παθολογικά Νοσήματα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»
για το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή,
ενός (01) επιβατικού οχήματος τύπου NISSAN
QASHQAI 1.7 Energy Diesel 4x4 (150 Hp), το οποίο
θα φέρει αστυνομικό εξοπλισμό, χρωματισμό και
σήμανση κατά τα πρότυπα περιπολικών οχημάτων Λιμενικού Σώματος.

1

Καθορισμός κατ΄αποκοπή χορηγήματος για προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών συναφών
υλικών της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ελέγχου Ν. Φθιώτιδας έτους 2019.

2

Έγκριση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

3

6

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το νόμιμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας «SEA
WORLD MANAGEMENT AND TRADING INC.» για το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενός (01) αυτοκινήτου NISSAN QASHQAI 1.7 Energy Diesel 4x4 (150 Ηρ),
χρώματος ασημί, μαζί με αστυνομικό εξοπλισμό.

7

Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 κοινής
υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010
(Α’160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1819/2019
(1)
Καθορισμός κατ΄αποκοπή χορηγήματος για προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών συναφών
υλικών της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Φθιώτιδας έτους 2019.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας κλπ» (ΦΕΚ 143 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
ν. 2314/1953 (ΦΕΚ Α’/59) «Περί τροποποιήσεως των περί
καθαρισμού των δημοσίων καταστημάτων διατάξεων».
3. Τις διατάξεις του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
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4. Το γεγονός ότι για την ΔΥΕΕ Ν. Φθιώτιδας έχει εκδοθεί
η αριθμ. 07/02.01.2019 απόφαση καθορισμού κατ΄αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας για την αντιμετώπιση των
αναγκών καθαρισμού, σε συνδυασμό με τον ν. 2314/1953
και τη νομολογία του Ε.Σ. πρ.I Τμ. 38/78, 37/94, με τα οποία
κρίνεται απαραίτητη η έκδοση απόφασης κατ΄ αποκοπήν
χορηγήματος καθαριότητας για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας.
5. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ
1741/Β’/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ΄αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων
κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως το άρθρο 2 αυτής.
6. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις.
7. Το άρθρο 95 του ν. 4446/2016 Κύριοι Διατάκτες προϋπολογισμού Υπουργείου Οικονομικών.
8. Την υπ΄αριθμ. 2941/19.12.2018 απόφαση αρμόδιου
διατάκτη περί κατανομής πιστώσεων προϋπολογισμού
ΔΥΕΕ Ν.Φθιώτιδας οικ. έτους 2019 με ΑΔΑ 67ΕΕΗ-5Γ0.
9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες (Α΄145).
10. Την υπ΄αριθμ. 1813/3/09.08.2019 απόφαση ανάληψης για κατ΄αποκοπή χορηγήμα για προμήθεια ειδών καθαριότητας της ΔΥΕΕ Ν. Φθιώτιδας ύψους 535,43 ευρώ,
ειδικος φορέας 1023-204-0314900 και ΑΛΕ 2410288001,
με Α/Α Έγκρισης 70398/09.08.2019 και ΑΔΑ: 6ΚΛΓΗ-Π05.
11. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος του κατ΄αποκοπή χορηγήματος για προμήθεια υλικών καθαριότητας της ΔΥΕΕ Ν.
Φθιώτιδας, Ειδικός Φορέας 1023-204-0314900 και ΑΛΕ
2410288001, στο ποσό των 535,43 για το έτος 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 12 Αυγούστου 2019
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΩΝΗ
Ι

Αριθμ 486/Η
(2)
Έγκριση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/205 (ΦΕΚ Α’98).
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γ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/Α’/8.7.2019).
δ) Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»
(ΦΕΚ Α’ 117),
ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/9.7.2019).
στ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α’/17.7.2019)
ζ) Της υπ’αριθμ. Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ 2902/Β’/9.7.2019).
η) Της με αριθμό 2/1757/0026/10.01.2017 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασία» (ΦΕΚ Β’ 17),
2. Τη με αριθμό 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής,
3. Το γεγονός ότι το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κρίνεται αναγκαίο να απασχοληθεί καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες, επείγουσες και εποχικές ανάγκες, που
είναι δυνατόν να προκύψουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εκτέλεση των λειτουργιών της Γ.Δ.Ο.Υ., και των
εποπτευόμενων φορέων του, κατά το β’ εξάμηνο του έτους
2019. Οι εν λόγω ανάγκες και ο συνεπαγόμενος φόρτος,
που προκαλείται, προκειμένου η Γ.Δ.Ο.Υ. να ανταποκριθεί
έγκαιρα σε αυτές, περιλαμβάνουν εργασίες, όπως: α) σχεδίαση, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Μ.Π.Δ.Σ. και
του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του
Υπουργείου, καθώς και κατάρτιση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας τους και
αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.), παρακολούθηση των κατανομών, συγκέντρωση
των οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία και έλεγχο των
γενικών απολογιστικών στοιχείων, β) συγκέντρωση των
δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων
του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Π.Δ.Ε., των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, την
σύνταξη μελετών αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με
σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και τον έλεγχο και
την επεξεργασία των οικονομικών απολογιστικών στοιχείων
εποπτευόμενων φορέων, γ) διαχείριση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων και την
αποφυγή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δ)
τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους
διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες και συγχρόνως παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία των
τεχνοοικονομικών στοιχείων αυτών, ε) εκκαθάριση και πληρωμή ανελαστικών και λοιπών δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιών Εξωτερικού (αποδοχών, αμοιβών
κάθε είδους, επιδόματος αλλοδαπής, οδοιπορικών εξόδων,
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μεταθέσεων, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, κ.λπ.) στ)
παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου ζ) την εκκαθάριση ύστερα από έλεγχο και πληρωμή
πάσης φύσεως δαπανών του Υπουργείου,
4. Τη με αριθμό 484/Η/8.8.2019 (ΑΔΑ: 6ΦΜΛ465ΧΘ04ΗΝ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης, της Γ.Δ.Ο.Υ., του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά στη δαπάνη αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας έως πενήντα οκτώ (58) υπαλλήλων μηνιαίως,
που απασχολούνται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση είναι δυνατόν
να προκληθεί συνολική δαπάνη έως του ποσού των
τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€), η οποία θα
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Α.Λ.Ε.
2120201001 του Ειδικού Φορέα 1051 201 οικονομικού
έτους 2019 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(τ. Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης), αποφασίζουμε:
α. Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία
για έως πενήντα οκτώ (58) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των υποκείμενων σε αυτήν
Διευθύνσεων: α) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών β) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και γ) της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, για το χρονικό διάστημα
από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ έως τις 31-122019 και για έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.
β. Ορίζουμε ότι η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών, που θα πραγματοποιηθούν, θα γίνεται
με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, με ευθύνη της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Η εν λόγω
απόφαση θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
γ. Καθορίζουμε ότι με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέλεση των προαναφερόμενων
εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται
εγγράφως στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, με
ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019
Ο Υπουργός
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Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ.496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Λ/Χ Σαρωνικού: 6810/
35-07-2019 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας
«Καλλίστη Βουλιαγμένη, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» συνοδευόμενη από την 19-06-2019 προσφορά της
εταιρείας NISSAN NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., ενός (01) αυτοκινήτου NISSAN QASHQAI 1.7 Energy Diesel 4x4 (150
Ηρ), αξίας εικοσιπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα
ευρώ (#25.990#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μαζί με
πρόσθετο εξοπλισμό περιπολικού οχήματος, αξίας τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (#4.800#€) συν ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς δεκαέξι μετρικών τόνων
(16 Μ/Τ) καυσίμων τύπου G.OIL 0.1%, για τις ανάγκες
των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την εταιρεία «SIRIOS SHIPMANAGEMENT COMPANY LTD».
Με την 2824.76/ 60058/2019/12 Αυγούστου 2019
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις
των αρθ.496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή
με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΕΜ: 3645/31-072019 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «SIRIOS
SHIPMANAGEMENT COMPANY LTD», συνοδευόμενη
από το με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΕΜ: 3646/
31-07-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της, δεκαέξι
μετρικών τόνων (16 Μ/Τ) καυσίμων τύπου G.OIL 0.1%,
για τις ανάγκες των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την
εταιρεία «SIRIOS SHIPMANAGEMENT COMPANY LTD»,
συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων εννιακοσίων
τριάντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (#7.937,28# €).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«Καλλίστη Βουλιαγμένη, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» για το Λιμεναρχείο Σαρωνικού, ενός
(01) αυτοκινήτου NISSAN QASHQAI 1.7 Energy
Diesel 4x4 (150 Ηρ,) μαζί με πρόσθετο εξοπλισμό περιπολικού οχήματος.
Με την 2824.76/ 60061/2019/12 Αυγούστου 2019
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»
για το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή,
ενός (01) επιβατικού οχήματος τύπου NISSAN
QASHQAI 1.7 Energy Diesel 4x4 (150 Hp), το
οποίο θα φέρει αστυνομικό εξοπλισμό, χρωματισμό και σήμανση κατά τα πρότυπα περιπολικών οχημάτων Λιμενικού Σώματος.
Με την 2824.76/ 60063/2019/12 Αυγούστου 2019 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
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που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ.496-512
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 29-07-2019
επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ» για το Λιμενικό ΣώμαΕλληνική Ακτοφυλακή, ενός (01) επιβατικού οχήματος
τύπου NISSAN QASHQAI 1.7 Energy Diesel 4x4 (150 Ηρ),
το οποίο θα φέρει αστυνομικό εξοπλισμό, χρωματισμό
και σήμανση κατά τα πρότυπα περιπολικών οχημάτων
Λιμενικού Σώματος, έως του ποσού των είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (#28.475# €).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το νόμιμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας «SEA
WORLD MANAGEMENT AND TRADING INC.» για το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενός (01) αυτοκινήτου NISSAN QASHQAI 1.7 Energy Diesel 4x4 (150 Ηρ),
χρώματος ασημί, μαζί με αστυνομικό εξοπλισμό.
Με την 2824.76/ 60067/2019/12 Αυγούστου 2019 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 06-08-2019
06:59 μμ επιστολή πρόθεσης δωρεάς συνοδευόμενη από
το πρακτικό της 07ης Μαΐου 2019 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του νόμιμα εγκατεστημένου στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «SEA WORLD MANAGEMENT
AND TRADING INC.» για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά,
ενός (01) αυτοκινήτου NISSAN QASHQAI 1.7 Energy Diesel
4x4 (150 Ηρ), χρώματος ασημί, μαζί με αστυνομικό εξοπλισμό και διαμόρφωση του σε περιπολικό όχημα, αξίας
είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ
(#28.463#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1444/204642
(7)
Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της
ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής,
σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α’160), τρόποι
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύ-
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στημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄160).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98).
γ) Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
δ) Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
στ) Του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α’ 134) «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κλπ».
ζ) Της αριθ. 340/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη (Β’ 3051).
η) Της αρθμ. 3668/29-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο
Σκρέκα (Β΄ 3134).
2. Την αριθμ. 90/18-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
3. Την αριθμ. 794/199317/05/08/2019 εισήγηση του
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (1239Β 722-05-2013)
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε. συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθ. 915/91988/1-8-2013
(1957 Β΄/12-08-2013), 384/52287/17-4-2014 (1031 Β΄/
25-04-2014), 603/83797/27-6-2014 (1731 Β΄/
27-06-2014),
706/96129/6-8-2014
(2258
Β΄/
20-08-2014), 2042/29553/29-5-2015 (1065 Β΄/
05-06-2015), 6655/82133/23-7-2015 (1572 Β΄/
27-07-2015), 5435/72617/24-6-2016 (1931 Β΄/
29-06-2016), 4332/48587/23-5-2017 (1916 Β΄/
01-06-2017), 7852/88393/22-08-2017 (2960 Β΄/
29-08-2017), 1117/52284/05-04- 2018 (1327 Β΄/
18-04-2018), 1441/80504/ 07-06-2018 (2180 Β΄/
12-06-2018), 2063/108562/03-08-2018 (3425 Β΄/
17-08-2018), 3139/138938/12-10-2018 (4705 Β΄/
22-10-2018), 452/79088/12 -04-2019 (1418 Β΄/
24-04-2019), 1106/125833/31-05-2019 (2296 Β΄/
12-06-2019) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:
Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το
χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, σε 30-09-2019.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 8919
(8)
Τροποποίηση της 17111/8-12-2014 απόφασης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων
στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων (ΦΕΚ 3495/
τ.Β΄/29-12-2014), όπως ισχύει.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του
ν.2399/1996.
3. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010, «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229/Α/
27-12-2010), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28 Α
του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο προστέθηκε με
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.
6. Την αριθμ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017).
7. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 1984/τ.Β’/22-12-2010).
8. Την αριθμ. πρωτ.: 17111/8-12-2014 (ΦΕΚ 3495/τ.Β’/
29-12-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ.:
17507/17/8-1-2018 (ΦΕΚ 104/τ.Β’/23-1-2018) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης.
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9. Την αριθμ. πρωτ. 9182/24-6-2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημάρχου Αρχανών - Αστερουσίων,
με την οποία προτείνει να ανατεθούν καθήκοντα Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων του Δήμου
Αρχανών - Αστερουσίων, στην υπάλληλο του Δήμου
Λυδάκη Αγγελική του Νικολάου με βαθμό Δ΄ κλάδου
Δ.Ε. Διοικητικού.
10. Την αριθμ. πρωτ.: 10880/23-7-2019 βεβαίωση του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημοτικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου περί εγγραφής
πίστωσης στον Κ.Α. 10-6022.001 του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2019 για την αντιμετώπιση της
δαπάνης μισθοδοσίας της Ληξιάρχου και σχετικής πρόβλεψης στα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ.: 17111/8-12-2014
(ΦΕΚ 3495/τ.Β’/29-12-2014) απόφασή μας περί ανάθεσης
ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς
την παράγραφο (α) αυτής, η οποία έχει πλέον ως εξής:
α) στη Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων στην υπάλληλο Λυδάκη Αγγελική του Νικολάου βαθμό Δ΄, κατηγορίας
και κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, η οποία θα αναπληρώνεται από την υπάλληλο Κουδουμαλιωτάκη Ευαγγελία
του Γεωργίου, βαθμού Δ΄, κατηγορίας και κλάδου Δ.Ε.
Διοικητικού.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του ΚΑΕ 10-6022.001 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 και των επόμενων ετών του
Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, η πίστωση της οποίας έχει εγγραφεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. βεβαίωση
10880/23-7-2019 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημοτικών Υπηρεσιών του
οικείου Δήμου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ.: 17111/8-12-2014
απόφασή μας (ΦΕΚ 3495/τ.Β’/29-12-2014), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 8 Αυγούστου 2019
Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 160843

(9)

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Νεμέας με τομείς αρμοδιοτήτων Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με την
επωνυμία: «ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/30-51997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέ-
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ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-4-2005).
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-62010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν με διατάξεις του ν. 4555/2018
(ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-7-2018 και του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/
τ.Α’/26.3.2019).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ
98/τ.Α’/26-4-2013).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις».
8. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
9. Την αριθμ. 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β’/
29.6.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των
Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» όπως τροποποιήθηκε με
τις αριθμ. 304768/4-12-2017 (ΦΕΚ 4409/τ.Β’/14.12.2017)
και 291101/31.12.2018 (ΦΕΚ 86/τ.Β’/24.1.2019) όμοιες
αποφάσεις του.
10. Την αριθμ. 10377/6-7-1998(ΦΕΚ 788/τ.Β’/29-71998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/
σου αναφορικά με τη σύσταση στην Κοινότητα Νεμέας
Ν. Κορινθίας ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία
«Παιδικός Σταθμός Νεμέας».
11. Την αριθμ. 2333/18-2-2000 (ΦΕΚ 278/τ.Β’/9-3-2000)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου που
αφορά τη τροποποίηση της αριθμ. 10377/6-7-1998 απόφασης κατά το μέρος που αφορούσε την επωνυμία του
Νομικού Προσώπου από «Παιδικός Σταθμός Νεμέας»
σε «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ».
12. Την αριθμ. 2368/6-4-2009 (ΦΕΚ 848/τ.Β’/7-5-2009)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου αναφορικά με την τροποποίηση της αριθμ. 10377/6-7-1998
απόφασης και την προσθήκη νέας παραγράφου 5 σχετικής με την διοίκηση του Νομικού Προσώπου.
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13. Την αριθμ. 205/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας αναφορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός του Δήμου Νεμέας» ως προς την
επωνυμία, τους σκοπούς, τη διοίκηση, τους πόρους και
την περιουσία του.
14. Την αριθμ. 8774/4-11-2011 (ΦΕΚ 2609/τ.Β’/8-112011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, με την οποία τροποποιήθηκε η συστατική πράξη
του παραπάνω αναφερόμενου Νομικού Προσώπου ως
προς την επωνυμία, τους σκοπούς, τη διοίκηση, τους
πόρους και την περιουσία του.
15. Την αριθμ. 219/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας αναφορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νεμέας με τομείς
αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
και Παιδείας με την επωνυμία: «ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ»
ως προς το μέρος που αφορούσε τους πόρους αυτού και
ειδικότερα την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η
οποία μειώθηκε από το ποσό του 30.000,00 € στο ποσό
των 10.000,00 €.
16. Την αριθμ. 60758/5474/14-11-2013 (ΦΕΚ 3037/
τ.Β’/29-11-2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω
(αριθμ. 219/2013) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεμέας.
17. Την αριθμ. 115/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας αναφορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του παραπάνω αναφερόμενου Νομικού Προσώπου ως προς το μέρος που
αφορούσε τους πόρους αυτού και ειδικότερα την ετήσια
τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία αυξήθηκε από
το έτος 2017 και εφεξής από το ποσό του 10.000,00 € στο
ποσό των 25.000,00 €.
18. Την αριθμ. 130862/28.6.2017 (ΦΕΚ 2390/τ.Β’/
14.7.2017) απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω
(αριθμ. 115/2017) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεμέας.
19. Την αριθμ. 149/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας που αφορά την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νεμέας με τομείς αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με την επωνυμία: «ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ» ως προς
το μέρος που αφορά τους πόρους αυτού και ειδικότερα
την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία αυξάνεται από το έτος 2019 και εφεξής από το ποσό του
25.000,00 € στο ποσό των 40.000,00 €, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 149/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας με την οποία
τροποποιείται η συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νεμέας με τομείς
αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
και Παιδείας με την επωνυμία: «ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ»,
που συστάθηκε με την αριθμ. 10377/6-7-1998 (ΦΕΚ 788/
τ.Β’/29-7-1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρει-
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ας Πελ/σου και τροποποιήθηκε: α) με τις αριθμ. 2333/
18-2-2000 (ΦΕΚ 278/τ.Β/9-3-2000) και 2368/6-4-2009
(ΦΕΚ 848/τ.Β’/7-5-2009) όμοιες αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου, β) με τις αριθμ. 8774/4-112011 (ΦΕΚ 2609/τ.Β’/8-11-2011) και 60758/5474/14-112013 (ΦΕΚ 3037/τ.Β’/29.11.2013) αποφάσεις του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και γ) με την αριθμ.
130862/28.6.2017 (ΦΕΚ 2390/τ.Β’/14.7.2019) απόφαση
μας, ως προς το μέρος που αφορά του πόρους αυτού και
ειδικότερα την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου.
Συγκεκριμένα τροποποιείται η παράγραφος που αφορά τους ΠΟΡΟΥΣ του Νομικού Προσώπου και ειδικότερα
η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία αυξάνεται από το έτος 2019 και εφεξής από το ποσό των
25.000,00 € στο ποσό των 40.000,00 €.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10377/6-7-1998 (ΦΕΚ
788/τ.Β’/29-7-1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.
2333/18-2-2000 (ΦΕΚ 278/τ.Β’/9-3-2000) και 2368/
6-4-2009 (ΦΕΚ 848/τ.Β’/7-5-2009) όμοιες αποφάσεις του
καθώς και με την αριθμ. 8774/4-11-2011 (ΦΕΚ 2609/
τ.Β’/8-11-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
Γ. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται από το έτος
2019 και εφεξής ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νεμέας ποσού 40.000,00 € η οποία
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6715.001 των αντίστοιχων
προϋπολογισμών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 12 Αυγούστου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
Ι

Αριθμ. 123745/3050

(10)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το χρονικό διάστημα Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2019
για το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο:
«COASTING - Coastal Integrated Governance for
Sustainable Tourism» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το π.δ. 140/2010 (ΦΕΚ 140/Α’/27-10-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
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3. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα Μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7, του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α’) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Β’/
12-1-2017) απόφαση περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή,
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.
7. Τον φάκελο του σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμενου
έργου: «COASTING - Coastal Integrated Governance for
Sustainable Tourism" στο πλαίσιο του Προγράμματος
Interreg MED 2014-2020».
8. Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμ. 9286/332/25-012019 (ΑΔΑ: ΨΦΞΨ7Λ9-4ΞΓ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, συστήθηκε Ομάδα Εργασίας - Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου, του ανωτέρω έργου
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες υποχρεώσεις του έργου (παρακολούθηση όλων των σταδίων
υλοποίησης, παραλαβή παραδοτέων, συμμετοχή σε
συναντήσεις Εργασίας και ενημέρωσης των εταίρων
συντονισμό των δράσεων του έργου κ.λπ.) και τα μέλη
της εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου.
9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης της υπερωριακής αποζημίωσης δεν θα ξεπερνά το
ποσό που είναι διαθέσιμο από το ανωτέρω έργο, στην
κατηγορία «Αμοιβές προσωπικού», με το προϋπολογισθέν ποσό των 12.000,00 € εγγεγραμμένο στον ΚΑΕ
071.5399.01 του Φορέα 071 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας.
10. Την αριθμ. 24/1906/29-7-2019 (ΑΔΑ:ΩΗΒ57Λ9ΚΝΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας της από 24-1-2019 σύμβασης για την εκτέλεση
του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο «COASTING - Coastal
Integrated Governance for Sustainable Tourism" στο
πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014 - 2020»
μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου- Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και της TREK Consulting AE έως τις
31-1-2020, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το χρονικό διάστημα Αύγουστος- Δεκέμβριος 2019, κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες
της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την εκτέλεση μετά την παράταση του σε εξέλιξη έργου: «COASTING - Coastal Integrated
Governance for Sustainable Tourism» στο πλαίσιο του
Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, όπως φαίνεται
παρακάτω:
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Υπηρεσία

Αριθμός
Υπαλλήλων

Απογευματινή
εργασία (ώρες)

Π.Ε. Θεσπρωτίας

3

300

ΣΥΝΟΛΟ
3
300
Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει
με νεότερες αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 8 Αυγούστου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 1345
(11)
Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του
Εργαστηρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Αυτοφροντίδας Ασθενών με Χρόνια Παθολογικά Νοσήματα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 το οποίο αντικαταστάθηκε με
το άρα. 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθ. 28 του
ν. 4485/2017.
2. Το π.δ. 85/2013(ΦΕΚ 124 τ.Α’) «Ιδρυση, μετονομασία,
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
3. Την υπ’ αριθ. Β1/683/14-8-1984 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 618 τ.Β’) «Σύσταση Τομέων στο τμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου
Αθηνών», με την οποία συστάθηκε, μεταξύ άλλων, ο Τομέας παθολογίας - νοσηλευτικός.
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4. Την υπ’ αριδ. Β1/552/21-10-1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1969 τ. Β’) «Ίδρυση τομέα και επανακαθορισμός
του γνωστικού αντικειμένου των τομέων του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με την οποία ο Τομέας ΠαθολογίαςΝοσηλευτικός μετονομάστηκε σε Τομέα ΠαθολογικόΝοσηλευτικό.
5. Την υπ’ αριθ. 196/18-3-2016 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ
864 τ.Β’) «Ίδρυση Εργαστηρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Αυτοφροντίδας Ασθενών με Χρόνια Παθολογικά Νοσήματα στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του».
6. Την από 24-6-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
7. Την από 15-3-2019 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Νοσηλευτικής.
8. Την από 12-3-2019 εισήγηση του Τομέα Παθολογικού- Νοσηλευτικού.
9. Το υπ’ αριθ. 2010/1-4-2019 έγγραφο της Προέδρου
του Τμήματος Νοσηλευτικής.
10. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εν λόγω εσωτερικού κανονισμού δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθ. 1 του εσωτερικού κανονισμού του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Αυτοφροντίδας Ασθενών με Χρόνια Παθολογικά Νοσήματα
όπως αυτός καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 196/18-32016 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 864 τ.Β’), εντάσσοντας το
εν λόγω Εργαστήριο στον Τομέα Παθολογικό - Νοσηλευτικό του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2019
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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