
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από 
την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
(de minimis) σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και 
βοοειδών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
της ν. Θάσου, της ν. Χίου και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Εύβοιας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλεί-
ας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/ 
2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352,24-12-2013, σ. 9).

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Δήμου Καλαμπάκας για το έτος 2017.

4 Καθιέρωση 24ωρης και 7ήμερης λειτουργίας της 
ΔΕΥΑ Ερέτριας - Έγκριση υπερωριακής και λοιπής 
απασχόλησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Ερέτριας
για το έτος 2017

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000469 ΕΞ 2017/Χ.Π.517 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από 

την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε 

περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του 

ν. 2459/97 (17 Α΄/18-2-1997) «Κατάργηση φορολογικών 
απαλλαγών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 78 και 79 του
ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-

ποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (129 Α΄/17-10-2015) και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3
και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (98 Α΄/
22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/
2015 (114 Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας».

β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 123/2016 
(208 Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων».

γ) Το π.δ. 73/2015 (116 Α΄/23-9-2015) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Το π.δ. 125/2016 (210 Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 113/2010 (194 Α΄/
22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατά-
κτες».

5. Την αριθ. Υ197/16-11-2016 (3722 Β΄/17-11-2016) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση», όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 111/2014 (178 Α΄/29-6-2014) Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 (176 Α΄/29-8-2014) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του ν. 4038/2012 
(14 Α΄/2-2-2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν 
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο-
νομικής στρατηγικής 2012 - 2015».

9. Την αριθ. 20725/Β.979/10-5-2011 (1207 Β΄/
14-6-2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κα-
θορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (17 Α΄/18-2-1997)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την αριθ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρ-
μοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για 
την υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 
και του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».

11. α) Την παράγραφο 2β του αρ. 107 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη 
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) 
σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερι-
κή αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που 
προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό της ΕΕ αριθ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης, τον Κανονισμό αριθ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης και τον Κανονισμό αριθ. 1388/2014 
της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων, σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και 
την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12. Την αριθ. οικ. 3648/387/30-3-2012 (985 Β΄/
30-3-2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων 
που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνί-
ες εκτός σεισμών» άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (17 Α΄/
18-2-1997)».

13. Την αριθ. ΔΑΕΦΚ/3371/Α325/22-10-2015 (2319 Β΄/
27-10-2015) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών - Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία οριοθετού-
νται περιοχές στη Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από την 
πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015.

14. Την αριθ. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ-
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

15. Το αριθ. πρωτ. 1089/22-7-2016 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου.

16. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου και υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά της 
17ης με 20ης Ιουλίου 2015.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 17ης με 
20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποί-
ες έχουν οριοθετηθεί με την αριθ. ΔΑΕΦΚ/3371/Α325/
22-10-2015 (2319 Β΄/27-10-2015) κοινή υπουργική από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού -
Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε 
βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά κατα-
στήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρή-
σεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (17 Α΄/
18-2-1997).

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση 
ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί 
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες 
ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας 
και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την 
αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από 
την πυρκαγιά.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων ετών 
από την επέλευση της πυρκαγιάς.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτί-
μησης ζημιών της Περιφέρειας.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από προ-
σκόμιση των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση Βιομη-
χανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία 
εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών.

β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν 
σχετική αίτηση.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημι-
ώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιώνονται μόνο κατά 
το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε 
από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων 
(ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας.

δ) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση 
του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κ.λπ. 
δεν είναι ασφαλισμένες.

ε) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 
ημερών, περί μη πτώχευσης και
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στ) Λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προ-
βλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3ε της αριθ. 20725/979/
10-5-2011 (1207 Β΄/14-6-2011) υπουργικής απόφασης 
και εξειδικεύονται από την παραπάνω Υπηρεσία.

στ) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει επιχορή-
γηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 των 
Κανονισμών 651/2014, 702/2014 και 1388/2014, είναι 
υποχρεωτική η δημοσίευση των πληροφοριών που ανα-
φέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, 
εντός εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης της 
επιχορήγησης, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για 
τις κρατικές ενισχύσεις, για λόγους διαφάνειας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται στην Δ/νση Βι-
ομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα-
νίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για δέκα 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

5. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση 
τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθεί-
σας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση 
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Άρθρο 2
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρού-

σας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 737.000 ευρώ
περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(ΣΑΕ 027/0-ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000 - Τομέας 
Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι   

 Αριθ. 95/34013 (2)
Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
(de minimis) σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων 
και βοοειδών που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή της ν. Θάσου, της ν. Χίου και των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Εύβοιας, Μεσσηνίας, Λα-
κωνίας και Ηλείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352,
24-12-2013, σ. 9). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παρο-

χής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνο-
τροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ-
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70), καθώς και του άρθρου 3
του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 113).

δ) Των άρθρων 20, 66, 68 και 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύουν.

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

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμ-

βρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(«de minimis») στον γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352, 
24.12.2013, σ. 9).

β) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, 
για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες 
κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 248, 
24.9.2015, σ. 1).

3. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (Α200) περί «Σύ-
στασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι-
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Την αριθ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γε-
ωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμής από 1-9-2002» (Β 1042).

5. Την αριθ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ-
ΓΕΠ» (Β΄ 1205).

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

7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
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Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων (Α΄ 208).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

9. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168/
9-10-2015).

10. Την αριθ. 3669/116092/20-10-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΜΕ24653ΠΓ-ΣΝΣ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δέσμευση πίστωσης 
ύψους διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) ευρώ για 
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 29-10 - Κ.Α.Ε. 2111 - οικ. 
έτους 2016 για την «χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας (de minimis) για αποζημιώσεις κτηνοτρό-
φων, στη βάση εφαρμογής του Καν (ΕΕ) 1408/2013 της 
Επιτροπής», η οποία καταχωρήθηκε με α/α 100032 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρε-
σίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ ΩΜΕ24653ΠΓ-
ΣΝΣ, η οποία ανατράπηκε εξ’ ολοκλήρου με την αριθ. 
4518/146275/30.12.2016 απόφαση «Ανατροπές Ανα-
λήψεων Υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016» ΑΔΑ 
ΩΗ904653ΠΓ-6ΚΘ.

11. Την αριθ. πρωτ. 59/22268/24-02-2017 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 10 του 4337/2015 (Α΄ 129).

12. Την αριθ. πρωτ. 1447/102815/21.12.2016 εισήγη-
ση της Διεύθυνσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και 
Βοσκοτόπων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής 
Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

13. Την αριθ. 590/135032/01.12.2016 Εισήγηση της 
Δ/σης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Πα-
ραβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

14. Το από 8-11-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ύψους διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) 
ευρώ για το έτος 2017, για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 
1848/10259/22.02.2017, (ΑΔΑ:7ΣΞΠ4653ΠΓ-ΒΩΣ) από-
φαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους διακοσίων 
είκοσι χιλιάδων (220.000) ευρώ σε βάρος των πιστώ-
σεων του ΚΑΕ 2111 του Ειδικού Φορέα 29-110 για την 
χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 
για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων, στη βάση εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής», 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 15741 στο Βιβλίο Εγκρί-
σεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση:
1. Του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη χο-

ρήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 
minimis), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής στην πε-
ριοχή της ν. Θάσου, της ν. Χίου και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Εύβοιας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας.

2. Των λεπτομερειών εφαρμογής καθώς και της διαδι-
κασίας χορήγησης των ανωτέρω κρατικών ενισχύσεων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ελληνική κτηνοτροφία, στην 
περιοχή της ν. Θάσου ,της ν. Χίου και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Εύβοιας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις 
χορηγούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 
της Επιτροπής. Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

1. των οποίων το ποσό καθορίζεται με βάση την τιμή 
ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή δι-
ατίθενται στην αγορά,

2. για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές, 
δηλαδή τις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξα-
γόμενες ποσότητες, με την λειτουργία δικτύου διανομής 
ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες σχετικές με την εξαγωγική 
δραστηριότητα,

3. που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης 
εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων,

4. που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο τμήμα 
2.2 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 
2014/C249/01 της 31.07.2014.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρού-
σας απόφασης είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων και ειδικότερα, κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων 
και βοοειδών, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές 
της ν. Θάσου, ν. Χίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Εύβοιας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας και έχουν 
υποστεί καταστροφή των βοσκήσιμων εκτάσεων από 
τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές αυτές κατά τη 
διάρκεια του θέρους του 2016 και οι οποίοι πληρούν τις 
εξής προϋποθέσεις:

1) Έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης- Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2016 δηλώνοντας ότι δι-
ατηρούν στην εκμετάλλευση τους αιγοπρόβατα ή/και 
βοοειδή.

2) Η έδρα εκμετάλλευσης τους βρίσκεται εντός των 
ορίων της ν. Θάσου, ν. Χίου και των ΠΕ Εύβοιας, Μεσση-
νίας, Λακωνίας και Ηλείας.

3) Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμε-
νη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το αρ. 2 
παρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα 
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δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης 
της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό 
των 15.000,00 ευρώ.

Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης είναι το ίδιο για κάθε δικαι-
ούχο, χορηγείται κατ’ αποκοπή και είναι ανάλογο του 
αριθμού των ζώων που έχει στην κατοχή του κατά την 
υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ σε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών (2015-2017).

3. Το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται σε 10,50 ευρώ ανά 
αιγοπρόβατο και σε 105,00 ευρώ ανά βοοειδές.

4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 
ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο 
που καθορίζεται στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 
1408/2013 (109.260.000,00 ευρώ).

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση

Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαρια-
σμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) ο οποί-
ος θα χρηματοδοτηθεί με μεταφορά του αντίστοιχου 
ποσού για το έτος 2017 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Ειδικός Φορέας 29/110, ΚΑΕ 2111.

Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος

Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρού-
σης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεού-
ται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις 
δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα 
αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται 
οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι 
καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι. Ει-
δικότερα, η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παρα-
γωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ και τις
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής περιοχής 
αρμοδιότητας τους ν. Θάσου, και των ΠΕ Εύβοιας, Μεσ-
σηνίας, Λακωνίας και Ηλείας και Χίου, καθορίζουν τους 
εν δυνάμει δικαιούχους της παρούσης και αποστέλλουν 
σχετικό αρχείο στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δ/νση Άμεσων Ενισχύ-
σεων και Αγοράς.

1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς 

ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση 
εκμετάλλευσης- Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης,

β) ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους για το 
ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε 
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και

γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν, οι 
ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυ-
τούς, σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, 
κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονο-
μικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι με την είσπραξη της 
νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας δεν θα υπερβεί το ανώτατο ατομικό όριο των 
15.000,00 ευρώ, σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών σύμ-
φωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του ανωτέρω Κανονισμού, 
δ) συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων.

2. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς - Τμή-
μα Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση 
και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φά-
κελο πληρωμής στην Δ/νση Πληρωμών.

3. Η Δ/νση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:
- στην έκδοση εντολής πληρωμής και
- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπι-

στωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζι-
κών λογαριασμών των δικαιούχων.

4. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσο-
νος σημασίας (de minimis), κάθε πληροφορία σχετική με 
την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας (de minimis) της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό 
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για την δημιουργία των κατάλ-
ληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις 
απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

5. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρ-
βασης του ανώτατου ορίου (παράγραφος 2, άρθρο 3 του 
Καν (ΕΕ) 1408/2013) συνεπεία υπέρβασης του ποσού 
η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει για την ανάκτηση της 
χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολο της στο δικαιούχο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 3, παρ. 7 του Κανο-
νισμού 1408/2013.

6. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις 
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και 
αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1408/2013 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για του-
λάχιστον 10 έτη, από την ημερομηνία κατά την οποία 
χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερο-
μηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

    Αριθ. απόφ. 97 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-

λήλων του Δήμου Καλαμπάκας για το έτος 2017. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 3463/2006 

(Δ.Κ.Κ.).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015

(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).
5. Την αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τις εποχικές ή έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που 

δημιουργούνται, για την αντιμετώπιση οι οποίες επιβάλ-
λουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας, ως κατωτέρω:

• Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
πολεοδομίας που απασχολούνται πέραν του κανονι-
κού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καιρικών φαινόμενων επειδή ο Δήμος Καλαμπάκας είναι 
ορεινός.

• Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών και Δι-
οικητικών Υπηρεσιών που απασχολούνται πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας, για την κάλυψη των πι-
εστικών αναγκών του Λογιστηρίου, των Εσόδων, των 
Προμηθειών και της Ταμειακής Υπηρεσίας. Επίσης, λόγω 
της φύσεως του αντικειμένου της εν λόγω Διεύθυνσης, 
οι υπάλληλοι υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε πε-
ρισσότερες από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου.

7. Την αριθ. πρωτ. 4263/22-03-2017 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμπάκας, περί ύπαρξης πιστώσεων για 
υπερωριακή(απογευματινή) εργασία στον προϋπολογι-
σμό του οικ. έτους 2017 του Δήμου Καλαμπάκας στους 
κάτωθι Κ.Α.: -Κ.Α. 10-60.12.002 ποσού 2.000,00 €. -Κ.Α.10-
6022 ποσού 2.000,00 €. - Κ.Α.30-6012 ποσού 4.000,00 €. -
Κ.Α.35-6012 ποσού 500,00 €, αποφασίζουμε:

Βεβαιώνουμε και εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευ-
ματινή εργασία των παρακάτω υπαλλήλων, πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους και μέχρι εκατόν 

είκοσι (120) ώρες για κάθε εξάμηνο για κάθε υπάλληλο 
ως εξής:

Προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 3

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1

ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1

Προσωπικό με σχέση εργασίας Αορίστου χρόνου

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

Οι ανωτέρω υπάλληλοι για το ανωτέρω χρονικό διά-
στημα δεν έλαβαν καμία άλλη αποζημίωση για υπερω-
ριακή απασχόληση ή πρόσθετη εργασία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3584/2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως. 

 Καλαμπάκα, 22 Μαρτίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ   

Ι

 Αριθ. 211/2016 (4)

Καθιέρωση 24ωρης και 7ήμερης λειτουργίας της 

ΔΕΥΑ Ερέτριας - Έγκριση υπερωριακής και λοι-

πής απασχόλησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ 

Ερέτριας για το έτος 2017 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
και συμπληρωθεί.

2) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγρά-
φου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄).

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

4) Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (άρθρο 20).
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5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ερέτριας (ΦΕΚ 1129/Β/10-5-2013) και συγκεκριμένα τις 
άρθρα 17, 18, 22, 66.

6) Τον ν. 1069/1980, ΦΕΚ Α΄ 191, περί κινήτρων δια 
την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως.

7) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί δαπάνη ποσού 
10.000,00 € στον προϋπολογισμό έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 
και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.00.02 με αιτιο-
λογία «Υπερωρίες προσωπικού».

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

9) Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. έχει επεκτείνει την αρ-
μοδιότητά της σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο και αυτό 
συνεπάγεται διαρκή ένταση εργασίας του υπάρχοντος 
προσωπικού και επιπλέον ώρες εργασίας προκειμένου 
να ανταποκρίνεται στα αυξημένα προβλήματα σε όλο το 
Δήμο Ερέτριας.

10) Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. καλείται να αντιμετωπί-
ζει θέματα στα αντικείμενα αρμοδιότητας της, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 24ωρου και του έτους.

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

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

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

α) Την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων όλων 
των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., του τεχνικού προσωπικού 
(13 υπάλληλοι) και του διοικητικού (18 υπάλληλοι), πέρα 
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι 
την 22:00 ώρα για το έτος 2017 έως και την 31-12-2017.

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

β) Την υπερωριακή απασχόληση του τεχνικού προ-
σωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (13 υπάλληλοι), κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες (μετά την 22:00), Κυριακές, αργίες και λοιπές 
εξαιρέσιμες για το έτος 2017 μέχρι και την 31-12-2017.

Το σύνολο των ωρών της εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες (μετά την 22α ώρα), Κυριακές, αργίες και λοιπές 
εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα υπερβαίνει τις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο και ανά εξάμηνο.

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

Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλή-
λων θα πιστοποιούνται με κατάσταση του Προϊσταμέ-
νου του Τεχνικού Προσωπικού και του Αντιπροέδρου 
οι οποίοι θα έχουν και την αρμοδιότητα κατανομής των 
ανωτέρω ωρών και θα εγκρίνονται από τον Προϊστά-
μενο της Οικονομικής υπηρεσίας και τον Πρόεδρο της 
επιχείρησης.

Οι δαπάνες που θα προκύψουν για την υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. μέχρι την 22α 
ώρα, καθώς και για την υπερωριακή απασχόληση των 
υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά 
την 22:00), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες έτους 
2017, έχουν προϋπολογισθεί και προβλεφθεί στον προ-
ϋπολογισμό έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και συγκεκριμένα 
θα βαρύνουν τον Κ.Α. 60.00.02 με αιτιολογία «Υπερωρίες 
προσωπικού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Ερέτρια, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

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

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

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

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