
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. 1944/52291/12-5-2015 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού 
σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου» (Β΄924/21-5-2015).

2 Τροποποίηση της αριθ. 1353/56374/21-5-2015 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του σπαραγ-
γιού σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β’ 943/26-5-2015).

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
Δήμου Αίγινας.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-
χων του Δήμου Αβδήρων.

5 Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
του Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου 
Αβδήρων για το A΄ εξάμηνο του έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3421/146094 (1)

    Τροποποίηση της αριθ. 1944/52291/12-5-2015 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω-

γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού 

σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου» (Β΄924/21-5-2015). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄78).
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β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

δ) Την υπ’ αριθ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση 
Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη (ΦΕΚ Β 3903).

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608).

β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών, καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση, (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επι-
τροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).

3. Το άρθρο 33 της αριθ. 104/7056/21-1-2015 απόφα-
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρ-
μογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄147/22-1-2015).

4. Τη με αριθ. πρωτ. 186189/20-12-2016 εισήγηση του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού».

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. 
1944/52291/12/5/2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 924) υπουργική από-
φαση, ως προς τους όρους επιλεξιμότητας, τον καθορι-
σμό και την καταβολή της ενίσχυσης.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της με αριθμ. 
1944/52291/12/5/2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 924)

1. Στο άρθρο 3, προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξα-

τομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό 
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότη-
τες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη 
ποσότητα.

Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλε-
κτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων 
ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φε-
βρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης.»

2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περι-

πτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα 
ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον πα-
ραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.»

3. Στο άρθρο 4 η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄ 

αριθ. 1944/52291/12/5/2015 (ΦΕΚ Β’ 924), υπουργική 
απόφαση.

Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί από το έτος 2016 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
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Αριθμ. 3420/146093 (2)
       Τροποποίηση της αριθ. 1353/56374/21-5-2015 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χο-
ρήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον το-
μέα του σπαραγγιού σε εκτέλεση του άρθρου 52 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β’ 
943/26-5-2015). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄78).

β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

δ) Την υπ’ αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη (ΦΕΚ Β΄ 3903).

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608).

β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-

ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση, (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επι-
τροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).

3. Το άρθρο 33 της αριθ. 104/7056/21-1-2015 από-
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες 
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 
Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄147/
22-1-2015).

4. Τη με αριθ. πρωτ. 186189/20-12-2016 εισήγηση του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού».

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. 
1353/56374/21-5-2015(ΦΕΚ Β’ 943/26-5-2015) υπουρ-
γική απόφαση, ως προς την περίοδο εφαρμογής, τον 
προϋπολογισμό του μέτρου καθώς και τους όρους επι-
λεξιμότητας.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 
1353/56374/21-5-2015 (ΦΕΚ Β’ 943)

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 2
Περίοδος Εφαρμογής – Πόροι Χρηματοδότησης

Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφο-
ρά τα ημερολογιακά έτη ενίσχυσης 2015 έως και 2020.
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Το ύψος της χρηματοδότησης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και επιμερίζεται για κάθε έτος ως ακολούθως:
Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ποσό (σε €) 1.500.000 1.482.341 950.000 939.772 929.655 929.655

Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52.6 του Καν(ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε τρεις 
χιλιάδες εννιακόσια (3.900) εκτάρια τα έτη εφαρμογής 2015 και 2016 και σε χίλια εννιακόσια (1.900) εκτάρια από 
το έτος εφαρμογής 2017 έως 2020.»

2. Στο άρθρο 3 προστίθεται σημείο δ) ως εξής:
«δ) Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργα-

νισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα.
Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.»
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. 1353/56374/21-5-2015(ΦΕΚ Β’ 943/26-5-2015) υπουργική 

απόφαση.
Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από το έτος 2016 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

Ι

        Αριθμ. απόφ. 4/2017 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

Δήμου Αίγινας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη του
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 παρ. 1 του 

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 

ν. 4071/2012.
5. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δή-

μου.
8. Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφθούν οι αυ-

ξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας, οι οποίες 
δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εντός του ωραρίου, θα 
πρέπει να εργασθούν υπάλληλοι του Δήμου πέραν του 
υποχρεωτικού κανονικού τους ωραρίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέντε (5) 
υπαλλήλων κλάδου Δ.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, δύο 
(2) υπαλλήλων κλάδου Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού, 
ενός (1) υπαλλήλου κλάδου Τ.Ε Διοικητικού – Οικονο-
μικού, ενός (1) υπαλλήλου κλάδου Τ.Ε Πληροφορικής, 
τριών (3) υπαλλήλων κλάδου Τεχνιτών Ύδρευσης, πέντε 
(5) υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας, ενός (1) υπαλ-
λήλου κλάδου Υ.Ε Κλητήρων και δύο (2) υπαλλήλων 
εργατών οδοποιίας κατά το χρονικό διάστημα από τη 
δημοσίευση της παρούσας έως 31-12-2017, προκειμένου 
να καλυφθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της 
οικονομικής υπηρεσίας, των διοικητικών υπηρεσιών, του 
γραφείου και της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβου-
λίου, του γραφείου δημοτικών προσόδων του Δήμου, 

της γραμματειακής υποστήριξης – πρακτικογράφων 
των Δημοτικών Κοινοτήτων, της υπηρεσίας ύδρευσης, 
καθαριότητας και οδοποιίας που δεν μπορούν να αντι-
μετωπισθούν εντός του ωραρίου.

Εξαμηνιαία υπερωριακή απογευματινή απασχόληση 
έως 120 ώρες ο καθένας, χωρίς να υπάρχει η δυνατό-
τητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα 
στο έτος.

Η αμοιβή τους θα βαρύνει τους ΚΑ 02.10.6012.01, 
02.10.6012.03, 02.10.6012.04, 02.20.6012.01, 02.25.6012.01 
και 02.30.6012.01 στον προϋπολογισμό του Δήμου μας 
οικονομικού έτους 2017, συνολικής πίστωσης 19.000,00 
€ με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης περί της πραγ-
ματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης των ανωτέρω 
από τους αρμόδιους αντιδημάρχους ή και τους προέδρους 
των δημοτικών κοινοτήτων, αναλόγως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αίγινα, 2 Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Ι

 Αριθμ. απόφ. 26/2017 (4)
     Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-

χων του Δήμου Αβδήρων.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

 Έχοντας υπόψη του:
1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007.
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3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011/τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και του άρθρου 45 του ν. 4071/2012.

4) Την αριθ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και το αριθ. 2/94652/0022/2012 
έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.

5) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α΄/12-4-2006).
6) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με 

το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/8010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τεύχος Α΄/16-12-2015) «αποζημίωση για εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωσή του υποχρεωτικού ωραρίου».

8) Τα αριθ. ΦΕΚ/Β΄/2683/9.10.2014 και ΦΕΚ/Β΄1056/ 14.04.2016 Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με το 
οποίο ορίσθηκαν οι Ληξίαρχοι στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου.

9) Την με αριθ. πρωτ. 2851/11-3-2013 (Β΄799) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας και Θράκης, ύστερα από την με αριθ. 50/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, για 
«την καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών 
και του Ληξιαρχείου του Δήμου (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 3584/2007) με αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου και ορισμένου χρόνου το έτος 2013 και εφεξής».

10) Το αριθ. ΦΕΚ 799/τ.Β΄/05-04-2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αριθ. 
πρωτ.2851/11-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.

11) Τις εποχικές, έκτακτες και υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το χρονικό διάστημα από
01-01-2017 έως 30-06-2017 για την αντιμετώπιση α) του αυξημένου όγκου των υπηρεσιών των ληξιαρχείων λόγω 
έκδοσης αδειών ταφής, σύνταξης Ληξιαρχικών πράξεων θανάτου και λοιπών εργασιών σε καθημερινή βάση, 
β) ομοίως κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

12) Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 
2017 για την αντιμετώπιση υπερωριών προσωπικού μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, και προβλέ-
πονται πιστώσεις για τις αμοιβές Ληξιάρχων.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 5.500,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Αβδήρων για το οικονομικό έτος 2017 στους Κ.Α.10.6051, Κ.Α.10.6012, Κ.Α.10.6022 και Κ.Α.10.6052, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε αποζημίωση στους παρακάτω Ληξιάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων, Ληξιαρχικών Περιφερειών του 
Δήμου.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ Ι.Δ.Α.Χ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΒΔΗΡΩΝ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ Δ/ΚΟΥ Ι.Δ.Α.Χ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΒΔΗΡΩΝ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΔΕ Δ/ΚΟΥ Ι.Δ.Α.Χ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΒΔΗΡΩΝ
Ως εξής:
Α) Για υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι την 

22η ώρα των Ληξιάρχων του Δήμου Αβδήρων μέχρι (20) είκοσι ώρες μηνιαίως για το πρώτο εξάμηνο του οικονο-
μικού έτους 2017.

Β) Για υπερωριακή εργασία με αμοιβή, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των Ληξιάρχων του Δήμου Αβδήρων 
μέχρι (16) δέκα έξι ώρες μηνιαίως για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017.

Η ωριαία αποζημίωση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει και τροποποι-
είται κάθε φορά.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού 
έτους 2017 και δεν μπορεί να υπερβεί τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού για την αιτία αυτή.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης των Ληξιάρχων θα γίνεται κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Για την καταβολή της αποζημίωσης των Ληξιάρχων, θα συντάσσεται ειδικός πίνακας με το σύνολο των ωρών και 

των ημερών, ο οποίος θα συνοδεύει το χρηματικό ένταλμα της δαπάνης.
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όπως ο 

νόμος ορίζει (άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τεύχος Α΄/16-12-2015).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

Γενισέα, 4 Ιανουαρίου 2017

 Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ 
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Αριθμ. απόφ. 27/2017 (5)
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης 

του Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου 

Αβδήρων για το A΄ εξάμηνο του έτους 2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
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. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
6. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 

του ΚΑ 10.6012 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικο-
νομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση του Πα-
ναγιώτη Κεμανετζή, υπαλλήλου του Δήμου Αβδή-
ρων, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 
30/6/2017, για 20 ώρες μηνιαίως, με την προβλεπό-
μενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των 
προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή 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.

Γενισέα, 4 Ιανουαρίου 2017

 Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ  
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*02001722601170008*

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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