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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. 165837/17-12-2009
και 3702/76929/20-6-2013 υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του
Καν(ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου «Χρήση στην
υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό
επίπεδο ειδών» όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και είναι σε ισχύ.

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 58126/04-12-2017
(ΦΕΚ Β’ 4420/2017) απόφασης υπερωριακής εργασίας και συμπλήρωσης νυχτερινής εργασίας
καθώς και της εργασίας Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών του οικονομικού έτους 2018 για το
Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1333/153983
(1)
Αντικατάσταση των υπ' αριθμ. 165837/17-12-2009
και 3702/76929/20-6-2013 υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του
Καν(ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου «Χρήση στην
υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό
επίπεδο ειδών» όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και είναι σε ισχύ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄154).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ-
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σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής….» (Α΄ 114).
4. Το π.δ. 97/2017 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α΄138).
5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄160).
6. Την υπ’ αριθ. 2429/119958 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου», (Β΄ 3901).
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 2007 για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια
ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 535/2008 της επιτροπής της
13ης Ιουνίου 2008 για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ΚΑΝ 708/2007.
9. Την υπ’ αριθμ. 165837/2009 υπουργική απόφαση
«Ορισμός αρμόδιας αρχής και συγκρότησης συμβουλευτικής επιτροπής σε εφαρμογή του Καν(ΕΚ) αρ. 708/2007
του Συμβουλίου» (Β΄2594).
10. Την υπ’ αριθμ. 3702/76929/2013 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
165837/2009 υπουργικής απόφασης περί ορισμού αρμόδιας αρχής και συγκρότησης συμβουλευτικής επιτροπής σε εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 708/2007 του
Συμβουλίου - Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ)
αρ. 708/2007 του Συμβουλίου «Χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών»
όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και είναι
σε ισχύ» (Β΄1639).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
12. Την αριθμ. 273/2018 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - ορισμοί
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:
α) στην εισαγωγή ξένων ειδών και στη μετατόπιση
απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην υδατοκαλλιέργεια στην Ελληνική
Επικράτεια,
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β) σε όλες τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας που
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή υδάτινου μέσου,
ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τα χαρακτηριστικά τους,
και σε όλους τους εκτρεφόμενους ξένους και απόντες σε
τοπικό επίπεδο υδρόβιους οργανισμούς, προκειμένου
να αποφεύγονται αρνητικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και ιδίως στα είδη, στα ενδιαιτήματα και στις
λειτουργίες του οικοσυστήματος, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από την εισαγωγή ή τη μετατόπιση
υδρόβιων οργανισμών και μη στοχευόμενων ειδών στην
υδατοκαλλιέργεια και από τη διασπορά των ειδών αυτών
στην φύση.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ορισμοί του άρθρου 3 του Καν (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας όπως
εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 2
Ορισμός Αρμόδιας Αρχής- Σύσταση
Συμβουλευτικής Επιτροπής
1. Ορίζεται ως Αρμόδια Αρχή που είναι υπεύθυνη για
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις
του Κανονισμού (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, η Διεύθυνση
Υδατοκαλλιεργειών της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης,
ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για την έκδοση και χορήγηση αδειών μετακίνησης για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών ή
την έκδοση βεβαιώσεων περί κλειστών εγκαταστάσεων
που πληρούν τις προϋποθέσεις του Καν(ΕΕ)304/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
παρακολούθηση και έλεγχο των κλειστών εγκαταστάσεων, οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
2. Συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένους επιστήμονες, στην οποία
θα συμμετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι των ακόλουθων
Υπηρεσιών και φορέων:
α) της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών του ΥΠΑΑΤ, ως
πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
β) της Διεύθυνσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών
Πόρων του ΥΠΑΑΤ,
γ) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ,
δ) του Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
ε) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στ) του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.,
ζ) του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ θα
ορίζονται ονομαστικά τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία
της. Έργο της Επιτροπής είναι να βοηθά την αρμόδια
αρχή στο έργο της, με τη γνωμοδότησή της σε θέματα
χρήσης στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε
τοπικό επίπεδο ειδών.
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Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης άδειας μετακίνησης
1. Για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και
απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας μετακίνησης για εισαγωγή ξένων ή
μετατόπιση απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών από την
αρμόδια υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας,
μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του άρθρου 2 της παρούσας. Απαγορεύεται η
εισαγωγή ξένων ή/και η μετατόπιση απόντων σε τοπικό
επίπεδο ειδών υδατοκαλλιέργειας, από κάθε επιχείρηση
εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών που
δεν διαθέτει την ανωτέρω άδεια. Η άδεια αυτή ισχύει
για μέχρι επτά έτη.
2. Στην περίπτωση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
η άδεια μετακίνησης για εισαγωγή ξένων ή/και μετατόπιση απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, αποτελεί προϋπόθεση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας
και χορηγείται πριν από αυτή.
3. Ο ενδιαφερόμενος στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας που επιθυμεί να πραγματοποιήσει εισαγωγή ξένου ή
μετατόπιση απόντος σε τοπικό επίπεδο είδους για χρήση
στην υδατοκαλλιέργεια, το οποίο δεν αναφέρεται στο
παράρτημα IV του Καν (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είτε περιλαμβάνεται
στα είδη
- Acipenser sturio
- Acipenser stellatus
- Micropterus salmoides
- Silurus glanis (για μετατοπίσεις απόντων σε τοπικό
επίπεδο ειδών)
υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας μετακίνησης
για εισαγωγή ξένων ή μετατόπιση απόντων σε τοπικό
επίπεδο ειδών προς την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της
Περιφερειακής Ενότητας.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται για πολλαπλές
μετακινήσεις που αναφέρονται στο ίδιο είδος και πραγματοποιούνται εντός περιόδου μέχρι επτά (7) ετών, με
αντίστοιχη διάρκεια της χορηγούμενης άδειας και με
δυνατότητα ανανέωσης.
4. Μαζί με την αίτηση, ο αιτών υποβάλλει φάκελο τεχνικής έκθεσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
του παραρτήματος Ι του ΚΑΝ (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπογεγραμμένη
από ιχθυολόγο μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Το αίτημα θα πρέπει
να αφορά συγκεκριμένο είδος οργανισμού (που θα αναφέρεται με το επιστημονικό και το κοινό όνομά του) και
για συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης εντός υδάτινου
συστήματος (λεκάνη απορροής), για την οποία θα χορηγείται αποκλειστικά η άδεια μετακίνησης.
5. Ο φάκελος συνοδευόμενος από τις απόψεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας,
διαβιβάζεται στην Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών της Γενικής
Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, η οποία τον διαβιβάζει στην
αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, που γνωμοδοτεί
σχετικά με την πληρότητα της αίτησης και εάν ως εκ
τούτου γίνεται αποδεκτή ή απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης,
η Συμβουλευτική Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το
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είδος της μετακίνησης (συνήθης ή μη-συνήθης) και αν
πριν την απελευθέρωση πρέπει να υπάρξει απομόνωση
ή πιλοτική απελευθέρωση. Στην περίπτωση συνήθους
μετακίνησης, η Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει σύμφωνη γνώμη, την οποία η Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών
διαβιβάζει στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας.
6. Στην περίπτωση συνήθους μετακίνησης, η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην
οποία έχει διαβιβαστεί η σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, χορηγεί τη σχετική άδεια μετακίνησης στον ενδιαφερόμενο, με κοινοποίηση στη Δ/νση
Υδατοκαλλιεργειών και στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η άδεια μπορεί να προβλέπει, κατά περίπτωση, την
απαίτηση για απομόνωση ή πιλοτική απελευθέρωση,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη γνωμοδότηση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
7. Στην περίπτωση μη-συνήθους μετακίνησης απαιτείται η πραγματοποίηση εκτίμησης περιβαλλοντικού
κινδύνου. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας ενημερώνει τον
ενδιαφερόμενο, ο οποίος υποβάλλει φάκελο σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος II του
Καν (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπογεγραμμένο από Ιχθυολόγο μέλος
του ΓΕΩΤΕΕ. Ο φάκελος διαβιβάζεται στη Συμβουλευτική Επιτροπή, μέσω της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση
του περιβαλλοντικού κινδύνου και γνωμοδοτεί σχετικά
με τον βαθμό κινδύνου, με τη μορφή συνοπτικής έκθεσης του Παραρτήματος II (Μέρος 3). Η γνωμοδότηση
διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσίας Αλιείας, από την
Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών, βάσει της οποίας εκδίδεται ή
όχι η σχετική άδεια. Η έκδοση άδειας μετακίνησης επιτρέπεται μετά τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής
Επιτροπής και μόνο στην περίπτωση που η εκτίμηση
κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε μέτρων
άμβλυνσης, καταδεικνύει ότι ο κίνδυνος για το περιβάλλον είναι χαμηλός. Στην περίπτωση που από την Συμβουλευτική Επιτροπή διαπιστωθεί υψηλός ή μεσαίος βαθμός
κινδύνου, η αίτηση του ενδιαφερόμενου εξετάζεται σε
διαβούλευση μαζί του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν
υπάρχουν διαδικασίες ή τεχνολογίες μείωσης του κινδύνου σε χαμηλό επίπεδο. Η τελική γνωμοδότηση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής διαβιβάζεται στην αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας από την Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών.
8. Η άρνηση αδειοδότησης θα πρέπει να αιτιολογείται
στη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, βάσει
επιστημονικών πληροφοριών και εφόσον αυτές δεν είναι
επαρκείς, βάσει της αρχής της προφύλαξης.
9. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας ενημερώνει τον αιτούντα εγγράφως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, οπωσδήποτε δε εντός έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του
για την απόφαση έκδοσης ή άρνησης έκδοσης άδειας,
με κοινοποίηση στη Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και στην
αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Εξαιρείται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
ο αιτών υποβάλλει πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες
ζητούνται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.
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10. Πριν το τέλος της περιόδου που καλύπτεται από
την άδεια, η οποία δέον να αναγράφεται σε αυτή, είναι
δυνατόν να υποβάλλεται αίτηση για άλλη άδεια με παραπομπή στην προηγούμενη.
Εάν δεν υπήρξαν τεκμηριωμένες αρνητικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον, η προτεινόμενη μετακίνηση θεωρείται
συνήθης.
Άρθρο 4
Μετακινήσεις που επηρεάζουν
γειτονικά κράτη - μέλη
1. Στην περίπτωση που οι δυνητικές ή οι γνωστές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας προτεινόμενης μετακίνησης οργανισμού ενδέχεται να επηρεάσουν γειτονικά
κράτη μέλη, πριν την έκδοση της άδειας του άρθρου 3,
η Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεση της να χορηγήσει άδεια διαβιβάζοντας
σχέδιο απόφασης που έχει συντάξει η αρμόδια Υπηρεσία
Αλιείας, το οποίο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση
και σύνοψη της εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, όπως ορίζεται στο παράρτημα II -Μέρος 3, του Καν
(ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης, τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να
υποβάλουν γραπτά σχόλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από διαβούλευση
με την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή
Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), η οποία ιδρύθηκε με το άρθρο 33 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, η οποία
ιδρύθηκε με την απόφαση 1999/478/ΕΚ, επιβεβαιώνει,
απορρίπτει ή τροποποιεί την προτεινόμενη απόφαση
για τη χορήγηση άδειας.
4. Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη μπορούν να παραπέμψουν την εν λόγω
απόφαση στο Συμβούλιο.
Εντός πρόσθετης περιόδου 30 ημερών, το Συμβούλιο
μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση με ειδική πλειοψηφία.
Άρθρο 5
Εξαιρέσεις από τη διαδικασία αδειοδότησης
Δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας μετακίνησης στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Για τα είδη του παραρτήματος IV του Καν (ΕΚ)
708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, πλην των κάτωθι τεσσάρων ειδών
- Acipenser sturio
- Acipenser stellatus
- Micropterus salmoides
- Silurus glanis (αφορά μετατόπιση απόντος σε τοπικό
επίπεδο είδους)
για τα οποία απαιτείται η απόκτηση της σχετικής
άδειας, στα πλαίσια λήψης αυστηρότερων μέτρων προστασίας των οικοσυστημάτων της χώρας.
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2. Στις μετατοπίσεις απόντων σε τοπικό επίπεδο οργανισμών εντός της Ελληνικής επικράτειας, εκτός του
είδους Silurus glanis ή άλλων ειδών για τα οποία βάσει
γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα απαιτηθεί λήψη αυστηρότερων μέτρων προστασίας.
3. Στις μετακινήσεις ξένων ή τοπικά απόντων ειδών,
τα οποία διατηρούνται σε κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, με την προϋπόθεση ότι η μεταφορά
των ξένων ειδών πραγματοποιείται υπό όρους που παρεμποδίζουν την διαφυγή των εν λόγω ειδών και των
μη - στοχευόμενων ειδών και ότι η κλειστή εγκατάσταση εκπληρώνει, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 1
του ΚΑΝ (ΕΕ) 304/2011, τα χαρακτηριστικά της κλειστής
εγκατάστασης. Ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές, ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 8 της παρούσας.
4. Στη διατήρηση διακοσμητικών υδρόβιων ζώων ή
καλλωπιστικών φυτών σε καταστήματα πώλησης ζώων
συντροφιάς, κήπους, περιορισμένες λίμνες κήπων ή ενυδρεία, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών κτηνιατρικών διατάξεων.
Άρθρο 6
Όροι μετακίνησης για εισαγωγή
μετά την έκδοση αδείας
1. Η έκδοση της άδειας μετακίνησης δεν υποκαθιστά
την τήρηση άλλων διατάξεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου άλλων τομέων.
2. Στην περίπτωση συνήθους μετακίνησης, η απελευθέρωση υδρόβιων οργανισμών σε εγκαταστάσεις
υδατοκαλλιέργειας δεν απαιτεί απομόνωση ή πιλοτική
απελευθέρωση, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η μετακίνηση από κλειστή εγκατάσταση σε ανοικτή
εγκατάσταση θεωρείται συνήθης ή μη συνήθης μετακίνηση κατά το άρθρο 3 της παρούσας.
3. Στην περίπτωση μη συνήθους μετακίνησης, η απελευθέρωση υδρόβιων οργανισμών σε ανοικτές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Συμβουλευτική Επιτροπή, μπορεί να
υπόκειται στους κάτωθι όρους:
i. Τοποθέτηση των υδρόβιων οργανισμών σε καθορισμένη εγκατάσταση απομόνωσης εντός της επικράτειας
της χώρας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται
στο παράρτημα III του ΚΑΝ (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σκοπό τη
σύσταση γεννητόρων. Η εγκατάσταση απομόνωσης
μπορεί να βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, υπό τον
όρο ότι συμφωνούν όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη
και ότι η επιλογή αυτή συμπεριλήφθηκε στην εκτίμηση
περιβαλλοντικού κινδύνου για μη - συνήθεις μετακινήσεις. Ανάλογα με την περίπτωση, μόνο απόγονοι των
εισαγόμενων υδρόβιων οργανισμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας του
κράτους υποδοχής, υπό τον όρο ότι, κατά τη διάρκεια
της απομόνωσης, δε διαπιστώνονται δυνητικά επιβλαβή
μη-στοχευόμενα είδη.
Ενήλικα ψάρια μπορούν να απελευθερώνονται όταν
οι οργανισμοί δεν αναπαράγονται εν αιχμαλωσία ή είναι τελείως στείροι από αναπαραγωγική άποψη, με την
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επιφύλαξη επιβεβαίωσης της απουσίας δυνητικά επιβλαβών μη-στοχευόμενων ειδών.
ii. Πραγματοποίηση πιλοτικής απελευθέρωσης, κάτω
από συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού και πρόληψης,
βάσει της γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις μη-συνήθους μετακίνησης
και πιλοτικών απελευθερώσεων, ο αιτών εκπονεί προς
έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, σχέδιο
έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, την απομάκρυνση των εισαχθέντων ειδών από
το περιβάλλον, ή τη μείωση της πυκνότητάς τους, σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στους αυτόχθονες πληθυσμούς.
Στην περίπτωση τέτοιων γεγονότων, το σχέδιο έκτακτης
ανάγκης εφαρμόζεται αμέσως και η άδεια ανακαλείται,
προσωρινά ή οριστικά, σύμφωνα με την παράγραφο 9
του άρθρου 3 της παρούσας. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αξιολογείται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και
εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας.
5. Στις περιπτώσεις μη συνήθους μετακίνησης, τα
ξένα είδη μετά την απελευθέρωσή τους σε ανοικτές
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας θα τελούν υπό παρακολούθηση επί 2 έτη ή κατά τη διάρκεια ενός πλήρους αναπαραγωγικού κύκλου, εάν η περίοδος αυτή
είναι μεγαλύτερη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή έπειτα από γνωμοδότηση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής αποφασίζει αν ο αιτών διαθέτει επαρκή πείρα διενέργειας της παρακολούθησης
ή αν αυτή θα γίνεται από κρατικά ερευνητικά ιδρύματα,
σε συνεργασία και στις δύο περιπτώσεις με την αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας, με το κόστος να επιβαρύνει τον επενδυτή. Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα υποβάλλεται
και θα εξετάζεται από την Συμβουλευτική Επιτροπή και
θα εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, ανάλογα με την εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος και την
περιοχή ή λεκάνη απορροής, όπου θα γίνεται η καλλιέργεια του κάθε είδους. Με την επιφύλαξη της γνώμης
της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η αρμόδια Υπηρεσία
Αλιείας μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερες περιόδους παρακολούθησης προκειμένου να εκτιμά τυχόν ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο οικοσύστημα, οι
οποίες δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες κατά τη διάρκεια
της περιόδου παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα του
προγράμματος παρακολούθησης θα υποβάλλονται και
αξιολογούνται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή και θα
διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας καθώς
και στην Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών, που θα καταχωρεί
περίληψη αυτών στο εθνικό μητρώο.
Άρθρο 7
Όροι μετακίνησης για μετατόπιση
μετά την έκδοση αδείας
1. Η έκδοση της άδειας μετακίνησης για μετατόπιση
δεν υποκαθιστά την τήρηση άλλων διατάξεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου άλλων τομέων.
2. Σε περιπτώσεις μη - συνήθους μετατόπισης σε
ανοικτές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, η αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας μπορεί να απαιτήσει την πραγματοποί-
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ηση μιας αρχικής πιλοτικής απελευθέρωσης, βάσει της
γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
3. Στην περίπτωση της μη - συνήθους μετατόπισης σε
ανοικτές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών, απαιτείται
παρακολούθηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 6 της παρούσας.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα μας ως KM μπορεί να
απαιτήσει απομόνωση, σύμφωνα με τη παράγραφο 3
του άρθρου 6 της παρούσας, πριν την απελευθέρωση
ειδών μη-συνήθους μετατόπισης σε ανοικτές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας. Η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΕ,
μέσω της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών, κατόπιν σχετικής
γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής και περιλαμβάνει τους λόγους απομόνωσης.
Άρθρο 8
Κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας
1. Στην περίπτωση κλειστών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία
Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας τεχνική έκθεση,
στην οποία θα περιγράφεται το κλειστό σύστημα και ο
τρόπος μεταφοράς από ή και προς κλειστή εγκατάσταση.
Τα προς εκτροφή είδη θα πρέπει να αναφέρονται με το
επιστημονικό και το κοινό τους όνομα.
2. Η Υπηρεσία Αλιείας διαβιβάζει την έκθεση, συνοδευόμενη από τις απόψεις της, στη Συμβουλευτική
Επιτροπή μέσω της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών, η οποία
εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ορισμού
της κλειστής εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 1,
παράγραφος 3 του Καν (ΕΕ) 304/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και γνωμοδοτεί για τη
σκοπιμότητα της δραστηριότητας. Η γνωμοδότηση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής διαβιβάζεται στην αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας από την Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών.
Η γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για κλειστές εγκαταστάσεις προηγείται κάθε άλλης αίτησης για
αδειοδότηση, χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης κ.λπ. Σε
περίπτωση θετικής γνωμοδότησης προωθείται η διαδικασία αδειοδότησης της μονάδας και εκδίδεται η σχετική
βεβαίωση ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις περί
κλειστών εγκαταστάσεων.
3. Οι ως άνω προϋποθέσεις του ορισμού της κλειστής
εγκατάστασης θα πρέπει να ισχύουν σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας αδειοδότησης της μονάδας (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Άδεια Χρήσης Νερού, Απόφαση
Μίσθωσης, Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας), ενώ σε όλες
τις σχετικές μελέτες και εγκρίσεις θα πρέπει σαφώς να
αναφέρεται ότι η κλειστή μονάδα θα πρέπει να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του ορισμού. Στην αντίθετη περίπτωση, προϋπόθεση για την έγκριση άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας της μονάδας αποτελεί η χορήγηση άδειας
μετακίνησης στα πλαίσια της παρούσας απόφασης.
4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, ως αρχές χορήγησης
αδειών, θα παρακολουθούν και εποπτεύουν τις δραστηριότητες για να διασφαλιστεί ότι:
α) Oι κλειστές μονάδες υδατοκαλλιέργειας πληρούν
τις προϋποθέσεις του ορισμού των κλειστών εγκαταστάσεων και
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β) η μεταφορά από ή και προς κλειστή εγκατάσταση
υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιείται υπό συνθήκες που
εμποδίζουν τη διαφυγή ξένων και μη στοχευόμενων οργανισμών.
Άρθρο 9
Μητρώο εισαγωγών και μετατοπίσεων –
Κατάλογος κλειστών εγκαταστάσεων
1. Η Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών τηρεί μητρώο μετακινήσεων (εισαγωγών και μετατοπίσεων) για όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις, σύμφωνα με το παράρτημα του Καν
(ΕΚ) 535/2008 της Επιτροπής. Η πρόσβαση στο μητρώο
είναι δωρεάν σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά
με την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Επίσης τηρεί και ενημερώνει τακτικά κατάλογο
κλειστών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα
με τη σχετική διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου
2 του Καν. (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2(β) του άρθρου
1 του Καν (ΕΚ)304/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου.
2. Οι μονάδες στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια μετακίνησης στα πλαίσια της παρούσας απόφασης υποχρεούνται να τηρούν αρχείο αναλυτικών πληροφοριών για
όλες τις μετακινήσεις ξένων ή απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, από και προς την περιοχή καλλιέργειας καθώς
και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτών σε
κάθε μονάδα. Κατά την μεταφορά ξένων ή απόντων σε
τοπικό επίπεδο ειδών, υφίσταται υποχρέωση τήρησης
αρχείου πληροφοριών για τον τύπο μετακίνησης και τα
μεταφερόμενα είδη, τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα μη-στοχευόμενο είδος
δε συνοδεύει το φορτίο, τα περιστατικά τυχόν θνησιμότητας κατά την διάρκεια της μεταφοράς, τις εγκαταστάσεις και περιοχές υδατοκαλλιέργειας που επισκέφτηκε
το μεταφορικό μέσο και τις τυχόν ανταλλαγές υδάτων
κατά την διάρκεια της μεταφοράς, ιδίως τις πηγές και
τους χώρους απελευθέρωσης υδάτων. Με την επιφύλαξη
ειδικών διατάξεων, οι ανωτέρω πληροφορίες καταχωρούνται με ευθύνη του υπευθύνου της μονάδας και του
μεταφορέα ή όπως άλλως ορισθεί.
Άρθρο 10
Ανάκληση αδειών - Επιβολή κυρώσεων
1. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής
Ενότητας, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ανακαλεί, προσωρινά ή οριστικά, τη χορηγηθείσα άδεια, εάν συμβούν
απρόβλεπτα γεγονότα με αρνητικές επιπτώσεις για το
περιβάλλον ή τους αυτόχθονες πληθυσμούς, ενημερώνοντας την Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και την αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η ανάκληση άδειας πρέπει να αιτιολογείται βάσει
επιστημονικών λόγων ή βάσει της αρχής της προφύλαξης, εάν οι επιστημονικές πληροφορίες δεν είναι ακόμη
επαρκείς και λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς διοικητικούς κανόνες.
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2. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας ελέγχει την τήρηση των διατάξεων της παρούσας
απόφασης και λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, όταν
μία ή περισσότερες διατάξεις δεν τηρούνται. Στις περιπτώσεις μη τήρησης των διατάξεων της παρούσας,
ενημερώνει την αρμόδια για την προστασία του περιβάλλοντος Υπηρεσία της Περιφέρειας και τις αρμόδιες
για την αδειοδότηση (περιβαλλοντική και άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας) Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με κοινοποίηση στη Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών,
για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τον ν. 4014/2011
(Α’209) και την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία εν
γένει.
3. Αναλόγως των αποτελεσμάτων γενομένου ελέγχου,
δύναται να ανακαλείται η άδεια μετακίνησης (εισαγωγής ή μετατόπισης). Επίσης, δύναται να ανακαλείται ή
να αναστέλλεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της
μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
1(γ) του άρθρου 24 του ν. 4282/14 (Α΄ 182).
Άρθρο 11
Γενικά θέματα - Μεταβατικές διατάξεις – Έναρξη
ισχύος
1. Όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις που θα
εκδίδονται και θα αφορούν αδειοδότηση μονάδας υδατοκαλλιέργειας για εισαγωγή ξένων ειδών ή μετατόπιση
απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα
η κοινοποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
μονάδας ως κλειστή εγκατάσταση καλλιέργειας ξένων
ειδών ή απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών, είναι απαραίτητη προκειμένου η προαναφερόμενη Υπηρεσία ως
αρμόδια αρχή, να ενημερώνει όπως έχει υποχρέωση, τον
κατάλογο κλειστών εγκαταστάσεων που θα αναρτάται
σε σχετικό ιστότοπο. Επίσης κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
2. Στην περίπτωση υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας στις οποίες εκτρέφονται ξένα ή απόντα σε τοπικό επίπεδο είδη και οι οποίες λειτουργούν νομίμως κατά
την έναρξη ισχύος της παρούσας (Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων και Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας), και δεν έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του
Καν(ΕΚ) 708/2007, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται εντός 6
μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης, να
υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας αίτηση
για τη χορήγηση της σχετικής άδειας μετακίνησης στα
πλαίσια της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η άδεια λειτουργίας της μονάδας ανακαλείται για
τα συγκεκριμένα είδη.
3. Πέραν των καθοριζόμενων με την απόφαση αυτή
βασικών και πρόσθετων διατάξεων, ισχύουν οι εθνικές
διατάξεις περί ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας
μονάδων υδατοκαλλιεργειών.
4. Οι υπ΄αριθμ. 165837/17-12-2009 και 3702/76929/
20-6-2013 υπουργικές αποφάσεις παύουν να ισχύουν.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 55794/09-11-2018
(2)
Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 58126/04-12-2017
(ΦΕΚ Β’ 4420/2017) απόφασης υπερωριακής εργασίας και συμπλήρωσης νυχτερινής εργασίας
καθώς και της εργασίας Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών του οικονομικού έτους 2018 για το
Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58 και 95 του ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/Α’/07-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015.
4. Την με αριθ. Οικ.2/78400/0022/14-11-2011, εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την με αριθ. πρωτ. 16213/15003/5-6-2012 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ., η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1908/
15-6-2012 τεύχος Β' και διορθώθηκαν τα σφάλματα της
με τα Φ.Ε.Κ. 2220/30-7-2012 τεύχος Β' και 2580/24-9-2012
τεύχος Β', καθώς και με την αριθ. πρωτ. 47250/41770/
16-10-2012 συμπληρωματική απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ. που
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2978/8-11-2012 τεύχος Β', που
αφορούν την καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή
της πενθήμερης εργασίας για υπηρεσίες του Δήμου μας.
6. Τις με αριθ. 16119/12992/10-5-2011, 31480/28317/
15-12-2011 αποφάσεις του Γ.Γ.Α.Δ. που αφορούν την καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης
εργασίας για υπηρεσίες του Δήμου μας.
7. Το γεγονός ότι το Γραφείο Δημάρχου, το Γραφείο
Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Δήμου λειτουργούν σε
24ωρη και 12ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους για
τις ανάγκες των πολιτών.
8. Τις διατάξεις της παρ.5 του αρ. 49 του ν. 3943/2011.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων για την διοργάνωση εκδηλώσεων, εθνικών εορτών κ.λπ.
10. Τις ειδικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που
παρουσιάζονται (πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ.) για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολούνται οι υπάλληλοι του
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
(Π.Σ.Ε.Α.).
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
• για την εφαρμογή των διατάξεων του προγράμματος
Καλλικράτη, καθώς και των πρόσθετων αρμοδιοτήτων
που περιήλθαν στο Δήμο μας,
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• τη συντήρηση και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, σύνταξη Απολογισμού - Ισολογισμού
οικονομικού έτους 2017, κλείσιμο βιβλίων, ταμειακής
διαχείρισης,
• την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, την κατάρτιση
επιχειρησιακών προγραμμάτων και ετήσιου προγράμματος δράσης, την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων για την πρόνοια, ασφάλιση και παροχή προστασίας,
• τη λειτουργία ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. κ.λπ.
• τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την εποπτεία
Νοσοκομειακών Μονάδων,
• την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, σεμιναρίων, ημερίδες κ.λπ. για τη σωστή λειτουργία των σχολείων της Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης,
• το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που
σχετίζονται με το πολιτισμό, όπως εκθέσεις εικαστικών
τεχνών, παραστάσεων, εκδηλώσεων, προγράμματα μαζικού Αθλητισμού,
• την επιστημονική ταξινόμηση και καταλογράφηση
εντύπων υλικών (βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων
κ.λπ.),
• τον έλεγχο υγειονομικού ενδιαφέροντος του υπαίθριου εμπορίου, λαϊκών αγορών, καταστημάτων, κοινοχρήστων χώρων, περιπτέρων, εμπορικών επιχειρήσεων,
• την απομαγνητοφώνηση και σύνταξη πρακτικών
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
Δημοτικών Κοινοτήτων,
• την ηλεκτρονικής καταχώρησης του προσωπικού
μητρώου των υπαλλήλων.
12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος:
• για την μελέτη και την προώθηση ζητημάτων που
σχετίζονται με το δομημένο χώρο της πόλης
• για την κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση
οδών-πεζοδρομίων-πλατειών-δημοτικών χώρων συγκέντρωσης, κήπων, κηπάριων, δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, εξέδρων κ.λπ.
• για την καθαριότητα της πόλης, την αποκομιδή απορριμμάτων, πλύσιμο δρόμων, πλατειών και ελευθέρων
χώρων, ανακύκλωση υλικών, οδοσάρωση με χειροκίνητη
και μηχανικά μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος,
• την επίβλεψη και εκτέλεση εργασιών για την ανέγερση πάσης φύσεως νέων δημοτικών κτιρίων, ανακαίνιση
και αξιοποίηση των υπαρχόντων, κατασκευή γηπέδων
και αθλητικών εγκαταστάσεων και συντηρήσεις σχολείων ,παραδοσιακών κτιρίων, κ.λπ.
• για φωταγώγηση χώρων, εγκαταστάσεων, κτιρίων,
συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε
δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.
• για συντήρηση και αναβάθμιση του Μηχανογραφικού
κέντρου,
• για επεξεργασία και ενημέρωση των γεωγραφικών,
δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων
στοιχείων που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου,
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τεκμηριώνοντας την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την διασφάλιση
της ποιότητας των υπηρεσιών, τη συνεχή βελτίωση της
λειτουργίας του Δήμου, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η υπ' αριθμόν 58126/04-12-2017 (ΦΕΚ
Β΄ 4420/2017) απόφαση υπερωριακής εργασίας και συμπλήρωσης νυχτερινής εργασίας καθώς και της εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του οικονομικού
έτους 2018 για το Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό του Δήμου.
2) ΚΩΔΙΚΟΣ 20.6042.01 ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
880.000 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας
όπου υπηρετούν 260 εποχιακοί υπάλληλοι σε 24ώρη.
260 υπάλληλοι
Ώρες απογευματινές: 260 υπάλληλοι x 240 ώρες =
62.400 ώρες.
Ώρες Κυριακών και Εξαιρέσιμων: 260 x 180 = 46.800
ώρες.
Προς συμπλήρωση κατά την Νυχτερινή Εργασία: 260
υπάλληλοι x 950 ώρες = 247.000 ώρες.
Προς συμπλήρωση Εργασίας κατά τις Κυριακές: 260
υπάλληλοι x 160 ώρες = 41.600 ώρες.
και στον οποίο πλέον θα προστεθεί η Διεύθυνση Μηχανολογικού - Ηλεκτρολογικού και έχει ως εξής:
2) ΚΩΔΙΚΟΣ 20.6042.01 ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
880.000 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας
όπου υπηρετούν 260 επογιακοί υπάλληλοι σε 24ώρη.
260 υπάλληλοι
Ώρες απογευματινές: 260 υπάλληλοι x 240 ώρες =
62.400 ώρες
Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιμων: 260 x 180 = 46.800
ώρες
Προς συμπλήρωση κατά την Νυχτερινή Εργασία: 260
υπάλληλοι x 950 ώρες = 247.000 ώρες
Προς συμπλήρωση Εργασίας κατά τις Κυριακές: 260
υπάλληλοι x 160 ώρες = 41.600 ώρες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
2. Αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας Μηχανολογικού - Ηλεκτρολογικού όπου υπηρετούν 12 εποχιακοί
υπάλληλοι σε 24ώρη.
12 υπάλληλοι που αναλύονται ως εξής:
6 Ηλεκτρολόγοι
1 Σιδεράς
1 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
1 Χειριστής Κομπρεσέρ
3 Εργάτες Ηλεκτρολογικού
Ώρες απογευματινές: 12 υπάλληλοι x 40 ώρες = 480
ώρες
Ώρες Κυριακών και Εξαιρέσιμων: 12 x 32 ώρες = 384
ώρες
Προς συμπλήρωση κατά την Νυχτερινή Εργασία: 12
υπάλληλοι x 160 ώρες = 1.920 ώρες
Προς συμπλήρωση κατά την Κυριακές και Εξαιρέσιμες:
12 υπάλληλοι x 32 ώρες = 384 ώρες.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμόν 58126/04-12-2017
(ΦΕΚ Β’ 4420/2017) απόφαση υπερωριακής εργασίας και
συμπλήρωσης νυχτερινής εργασίας καθώς και της εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών του οικονομικού
έτους 2018 για το Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό του Δήμου.

Τεύχος Β’ 5158/16.11.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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