
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διακοπή διάθεσης της Αστυφύλακα Πιστόλα 
Ελευθερίας στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά-
λισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

2 Επιβολή προστίμου εις βάρος του MARKOV ΒΟ-
ΝΥΟ του KRASIMIR για τελωνειακή παράβαση.

3 Επιβολή προστίμου εις βάρος του ΚΑΜΕΝΟV 
(όνομα) MIHAIL του MARIYANOV για τελωνειακή 
παράβαση.

4 Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργί-
ας του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρ-
θρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149).

5 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-
λεση του έργου «Επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα 
Φρύ Κάσου».

6 Επιβολή πολλαπλών τελών στον OPANOV (επων.) 
LALYO (ον.) του YORDANOV.

7 Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-
σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εως 31-12-2017, για το προσωπικό της 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας και των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Π.Ε. 
Λάρισας».

8 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το Β’ εξάμηνο του 
έτους 2017 στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελ-
τιώσεων (ΤΟΕΒ) Μεραμβέλλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. Φ.21250/25734/Δ9/8000 (1)

  Διακοπή διάθεσης της Αστυφύλακα Πιστόλα 

Ελευθερίας στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά-

λισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 «Επείγου-

σες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμ-
φωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» 
(ΦΕΚ 80 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 της υπο-
παραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρω-
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο-
ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ  94 Α΄).

β. του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των 
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσω-
ση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41 Α΄).

γ. του άρθρου 74 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- 
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 85 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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δ. 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 (ΦΕΚ 98 Α΄).

ε. των άρθρων 94 έως 103 του ν. 3655/2008 «Διοικητική 
και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ 
58 Α΄), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83 Α΄).

στ. του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73 Α΄).

ζ. του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπη-
ρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 58 Α΄).

η. του π.δ. 394/2001 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 
170/2013 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας».

θ. του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, απο-
σπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσω-
πικού» (ΦΕΚ 94 Α΄).

2. Την αριθμ. Φ.21250/17049/Δ9/4381/25-05-2016 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διάθεση προσωπικού 
του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων 
στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) (ΦΕΚ 1538 Β΄).

3. Το με αρ. πρωτ. ΓΔΟΕΣ/1/1/27-α/03-06-2017 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Το υπ’ αριθμ. 13900/17/980032/16-05-2017 έγγραφο 
του ΤΕΑΠΑΣΑ.

5. Τις διατάξεις του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

7. Την αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ 3671 Β΄).

8. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08-10-2015 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β΄), όπως τροποποι-
ήθηκε με την αριθμ. οικ.: 54051/Δ9.14200/22-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ 3801 Β΄).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Διακόπτεται η διάθεση της Αστυφύλακα (276369) 
ΠΙΣΤΟΛΑ Ελευθερίας του Ιωάννη, στο Ενιαίο Ταμείο 

Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑ-
ΕΠ), προκειμένου να φοιτήσει στη Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εσωτερικών Κοινωνικής Ασφάλισης και
 Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

(2)
   Επιβολή προστίμου εις βάρος του MARKOV ΒΟ-

ΝΥΟ του KRASIMIR για τελωνειακή παράβαση. 

 Με την αριθ. 07/2015/21-06-2016 καταλογιστική πρά-
ξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο [επών.) 
MARKOV (όνομα) ΒΟΝΥΟ του KRASIMIR, με αριθ. ταυτό-
τητας Βουλγαρικών Αρχών 644936110, αγνώστου διαμο-
νής, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο μάρκας 
FORD με αρ. κυκλοφορίας Βουλγαρίας ΟΒ1876ΑΜ και 
αριθμό πλαισίου WF0AXXGAFARS23268, ενώ ήταν πρό-
σωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, κρίθηκε υπαίτιος 
τέλεσης απλής τελωνειακής παράβασης, των συνδυα-
σμένων διατάξεων των άρθρων 128,129,130,142 του 
ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτου, το προ-
βλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 137 Α παρ. 1 περ. 
α΄ ν. 2960/2001 ύψους δύο χιλιάδων και πεντακοσίων 
(2.500) ευρώ, πλέον τελών χαρτοσήμου (2.500 Χ 2,4 %= 
60 ευρώ), συνολικά δηλαδή δύο χιλιάδων και πεντακο-
σίων εξήντα (2.560) ευρώ.

  Η Προϊσταμένη

ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ

Ι

(3)
    Επιβολή προστίμου εις βάρος του ΚΑΜΕΝΟV 

(όνομα) MIHAIL του MARIYANOV για τελωνεια-

κή παράβαση. 

 Με την αριθ. 112/2015/01-08-2016 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, 
ο (επών.) KAMENOV (όνομα) MIHAIL του MARIYANOV, 
με αριθ. ταυτότητας Βουλγαρικών Αρχών 644634860 
και ΑΦΜ 6996841018, αγνώστου διαμονής, ο οποίος 
κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο μάρκας HYUNDAI με 
αρ. κυκλοφορίας Βουλγαρίας ΟΒ1102ΒΑ και αριθμό 
πλαισίου KMHVD31NPSU023675, ενώ ήταν πρόσωπο 
εγκατεστημένο στην Ελλάδα, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης 
απλής τελωνειακής παράβασης, των συνδυασμένων δι-
ατάξεων των άρθρων 128, 129, 130, 142 του ν. 2960/01 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
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Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου, το προ-
βλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 137 Α παρ. 1 περ. α 
ν. 2960/2001 ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, πλέον 
τελών χαρτοσήμου (5.000 Χ 2,4 % = 120 ευρώ), συνολικά 
δηλαδή πέντε χιλιάδων και εκατόν είκοσι (5.120) ευρώ.

  Η Προϊσταμένη

ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ

Ι

Αριθμ. οικ. 34768 (4)
    Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουρ-

γίας του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμο-

γή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το 

άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-

μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό 
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού (Α΄149).

2. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄167).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

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

5. Τη με αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» 
(Β΄3722).

6. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ253/06.06.2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών, περί ορισμού εκπροσώπων.

7. Το με αρ. πρωτ. 18679/02.06.2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, περί ορισμού εκπροσώπων.

8. Το με αρ. πρωτ. ΠΔ/ψα/49243/2347 έγγραφο του 
Γραφείου Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, περί 
ορισμού εκπροσώπων.

9. Το με αρ. 729/12.4.2017 έγγραφο Γραφείου Υπουρ-
γού Τουρισμού, περί ορισμού εκπροσώπων.

10. Το με αρ. πρωτ. 40267/799/Φ2/28.06.2017 έγγρα-
φο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί 
ορισμού εκπροσώπων.

11. Το με αρ. πρωτ. 112/24.04.2017 έγγραφο του γρα-
φείου Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας, περί ορισμού εκπροσώπων.

12. Το με αρ. πρωτ. 2263.5-16/29895/2017/26.04.2017 
έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, περί ορισμού εκπροσώπων.

13. Το από 28.04.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γρα-
φείου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
περί ορισμού εκπροσώπων.

14. Το με αρ. πρωτ. 88876(ΓΓ3)/26.05.2017 έγγραφο 
Γραφείου Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
περί ορισμού εκπροσώπων.

15. Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΠ/215386/4684/08.06.2017 
έγγραφο του Γραφείου Γενικής Γραμματέως του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ορισμού εκπρο-
σώπων.

16. Το με αρ. πρωτ. Φ.400/312/31425/Σ.6145/18.04.2017 
έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, περί ορισμού 
εκπροσώπων.

17. Το με αρ. πρωτ. Φ.970/ΑΔ 2088/Σ.454/19.04.2017 
έγγραφο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
(Ε.Μ.Υ.), περί ορισμού εκπροσώπων.

18. Τη με αρ. πρωτ. 43/2017(WWF)/12.04.2017 κοινή 
επιστολή των οργανώσεων Αρκτούρος, Αρχέλων, Δίκτυο 
Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας 
Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 
ΑΝΙΜΑ, Greenpeace, MEDASSET - Μεσογειακός Σύνδε-
σμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, ΜΟm/
Εταιρεία Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας και WWF 
Ελλάς, περί ορισμού εκπροσώπων.

19. Το με αρ. πρωτ. 393/12.04.2017 έγγραφο της Κε-
ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), περί ορισμού 
εκπροσώπων.

20. Το με αρ. πρωτ. 371/31.03.2017 έγγραφο της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), περί ορισμού εκ-
προσώπων.

21. Τη με αρ. 106/17/07.04.2017 επιστολή του Συμ-
βουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ περί ορισμού 
εκπροσώπων.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου για 
την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Συγκροτούμε το Εθνικό Συμβούλιο για την προσαρ-
μογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), ως εξής:

1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Σωκράτης Φάμελλος, ως Πρόεδρος.

2. Ως εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλα-
γής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ρεβέκκα Μπατμάνο-
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γλου Προϊσταμένη της προαναφερθείσας Διεύθυνσης, 
με αναπληρωτή της τον Κυριάκο Ψύχα Προϊστάμενο 
του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Κλι-
ματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών η 
Ουρανία Κοκκινίδου αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων, 
με αναπληρωτή της τον Σπυρίδωνα Παρούτη, προϊστά-
μενο του Τμήματος Γ΄ της προαναφερθείσας Διεύθυνσης.

4. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών η Βα-
σιλική Καραβία Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών, με αναπληρώτρια της την Μαρία Κωστοπού-
λου, υπάλληλο του προαναφερθέντος Τμήματος.

5. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ο Ηλίας Ξανθάκος Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου, με αναπληρώτρια του την Μ. Πραγιάτη 
υπάλληλο στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδια-
σμού Αξιολόγησης.

6. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού, η Μαρ-
γαρίτα Κοκκώνη συνεργάτης στο Γραφείο Γενικού Γραμ-
ματέα Τουριστικής Πολιτικής, με αναπληρώτριά της την 
Σταυρούλα Μπαλοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Χωροταξίας της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Υποδομών του Υπουργείου.

7. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, ο Αντώνιος Σαμιωτάκης Ειδικός Σύμβου-
λος στο γραφείο Υπουργού, με αναπληρώτρια του την 
Βασιλική Κούρου Προϊσταμένη του τμήματος Περιβαλ-
λοντικών Μελετών της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
του Υπουργείου.

8. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας η Βασιλική 
Καραούλη με αναπληρώτρια της την Χαρά Βόβα-Χατζή.

9. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ο Στυλιανός Μαρκουλάκης Αντι-
πλοίαρχος Λ.Σ. στη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος, με αναπληρώτριά του την Αθηνά Κι-
ντριλη Υποπλοίαρχο Λ.Σ. στη Διεύθυνση Λιμενικών και 
Κτιριακών Υποδομών.

10. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, ο Κυριάκος Λουράντος Προϊστά-
μενος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Υπουργείου, με αναπληρωτή του τον Γ. 
Σκανδαλάρο υπάλληλο του προαναφερθέντος Τμήματος.

11. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος, καθηγη-
τής Περιβαλλοντικής Χημείας του Πανεπιστημίου Κρή-
της, Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών, Περιβάλλοντος 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), με αναπληρωτή του τον Χρήστο 
Γιαννακόπουλο, ερευνητή Α΄του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ.

12. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, ο Κωνσταντίνος Φρισήρας Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης έργων Μουσεί-
ων και Πολιτιστικών κτιρίων, με αναπληρωτή του τον 
Γεώργιο Κυπριωτάκη υπάλληλο της προαναφερθείσας 
Διεύθυνσης.

13. Ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
ο Α/σμχος (ΠΖ) Ηλίας Μανωλής, με αναπληρωτή του τον 
Αν/χη (ΜΧ) Ιωάννη Χατζηαλεξανδρή.

14. Ως εκπρόσωπος της Ε.Μ.Υ., ο Νικόλαος Καραταρά-
κης Διευθυντής της Διεύθυνσης Κλιματολογίας - Εφαρ-
μογών, με αναπληρώτρια του την Μαρία Μιχελαράκη 
Τμηματάρχη στη Διεύθυνση Γ/4 Μ.Υ.

15. Ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικής μη Κυβερνητι-
κής Οργάνωσης η Παναγιώτα Μαραγκού (WWF Ελλάς), 
με αναπληρωτή της τον Μιλτιάδη Λάζογλου (Ελληνική 
Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού). Οι προανα-
φερθέντες θα αναλάβουν εκ περιτροπής τη θέση του 
τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, ανά εξάμηνο.

16. Ως εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., ο Σάββας Χιονίδης, 
Δήμαρχος Κατερίνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Χωρο-
ταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε., με 
αναπληρωτή του τον Γεώργιο Κοτρωνιά Δημοτικό Σύμ-
βουλο Λαμιέων, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Χωροταξί-
ας, Υποδομών και Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε.

17. Ως εκπρόσωπος της ΕΝ.Π.Ε., ο Γιάννης Γιώργος Β΄Α-
ντιπρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδι-
κής, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Μαχαιρίδη, Περιφε-
ρειακό Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου, μέλος του Δ.Σ. ΕΝ.Π.Ε.

18. Ο Χ. Ζερεφός Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας 
και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρόεδρος του κέντρου 
Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας 
της Ακαδημίας Αθηνών.

19. Ο Ιωάννης Ζιώμας Καθηγητής στη σχολή Χημι-
κών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(Ε.Μ.Π.).

20. Η Εμμανουέλα Δούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Διεθνών Θεσμών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Διευθύντρια του Εργαστηρίου 
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ΕΚΠΑ.

21. Ο Ευτύχιος Σαρτζετάκης Καθηγητής στο Τμήμα Οι-
κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

22. Ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανά-
πτυξης του ΣΕΒ, ο Ιωάννης Πανιάρας πρόεδρος του Συμ-
βουλίου, με αναπληρώτρια του την Πηνελόπη Παγώνη 
Ανώτερη Δ/ντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.
Γραμματέας του ΕΣΠ, ορίζεται η Τσαλακανίδου Ιωάννα ΠΕ 
Μηχανικών, υπάλληλος στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής της 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμό-
σφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Πρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται 
κατά τις συνεδριάσεις του ΕΣΠ από την Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμό-
σφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 2
Κανονισμός λειτουργίας ΕΣΠ

1. Ο Πρόεδρος νόμιμα συγκαλεί το Συμβούλιο με έγ-
γραφη πρόσκληση που αποστέλλεται στα τακτικά και 
στα αναπληρωματικά μέλη τουλάχιστον επτά (7) εργά-
σιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η αποστολή της πρό-
σκλησης μπορεί να γίνει και με τηλεομοιοτυπία ή και με 
ηλεκτρονικό τρόπο. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα 
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προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης ο τόπος 
συνεδρίασης, η ημερομηνία καθώς και η ώρα έναρξης 
της συνεδρίασης.

2. Το ΕΣΠ συνεδριάζει νόμιμα όταν στην σύνθεση του 
μετέχει το ήμισυ πλέον ενός των μελών του (απαρτία). 
Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε ολόκληρη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης. Αν σε συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη 
απαρτίας, τότε καλείται εκ νέου με τα ίδια θέματα ημερη-
σίας διάταξης. Σε αυτή την περίπτωση στη συνεδρίαση 
υπάρχει απαρτία αν μετέχει τουλάχιστον το ένα τρίτο 
των μελών του (απαρτία).

3. Για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται 
σύντομη εισήγηση της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής 
και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, ή μέλους / ων του ΕΣΠ στο/α 
οποίο/α έχει ανατεθεί σχετικά με λήψη αντίστοιχης από-
φασης σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΕΣΠ.

4. Οι εισηγήσεις και τυχόν πληροφοριακό υλικό για 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλονται μαζί 
με την πρόσκληση ή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν τη συνεδρίαση του ΕΣΠ, στα τακτικά και 
στα αναπληρωματικά μέλη. Η αποστολή τους δύναται 
επίσης να γίνεται και με τηλεομοιοτυπία ή και με ηλε-
κτρονικό τρόπο.

5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψη-
φία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπε-
ρισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρούντος 
τον Πρόεδρο. Τα μέλη που απέχουν από τη ψηφοφορία 
ή δίνουν λευκή ψήφο θεωρούνται απόντα και η απόφα-
ση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των υπολοίπων, 
εφόσον διασφαλίζεται η απαρτία.

6. Το ΕΣΠ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα 
σε αίθουσα εντός του ΥΠΕΝ, που αναφέρεται στην πρό-
σκληση.

7. Τα μέλη του ΕΣΠ υποχρεούνται να παρίστανται ανελλι-
πώς στις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση κωλύματος υπο-
χρεούνται να ενημερώσουν εγκαίρως (τουλάχιστον δυο 
εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση) τον Πρόεδρο κα-
θώς και το αναπληρωματικό τους μέλος (εφόσον υπάρχει).

8. Τα μέλη του ΕΣΠ, κατά την είσοδο τους στην αίθουσα 
συνεδριάσεων ανακοινώνουν στην Γραμματέα του ΕΣΠ 
την προσέλευση τους για την καταχώριση της παρουσίας 
τους στα πρακτικά.

9. Ο πρόεδρος του ΕΣΠ διαπιστώνει την ύπαρξη απαρ-
τίας, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης, 
διευθύνει τη συζήτηση και μεριμνά για την εύρυθμη 
λειτουργία του.

10. Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
γίνεται κατά την σειρά εγγραφής αυτών στην ημερήσια 
διάταξη. Παρέκκλιση από τη σειρά αυτή επιτρέπεται 
μόνο εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο και αποφασι-
στεί σχετικά από τα μέλη του ΕΣΠ.

11. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΠ είναι δυνατόν και ανά-
λογα με το θέμα, να καλούνται από τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, προς πληρέστερη ενημέρωση των μελών 
του και ειδικοί επιστήμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες 
και εκπρόσωποι φορέων.

12. Η ανάπτυξη του κάθε θέματος και η διατύπωση 
της πρότασης γίνεται από τους εισηγητές προφορικά και 

με βάση την ήδη διανεμηθείσα γραπτή εισήγηση. Στη 
συνέχεια τοποθετούνται επί του θέματος τυχόν προσκε-
κλημένοι. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων/τοποθε-
τήσεων αυτών τα μέλη του ΕΣΠ δύνανται να απευθύνουν 
ερωτήσεις. Ακολουθεί σχετικός διάλογος και ψηφοφορία 
επί του συγκεκριμένου θέματος. Κατά τη συζήτηση του 
θέματος και τη σχετική ψηφοφορία παρίστανται μόνο 
τα μέλη του ΕΣΠ.

13. Για τις συνεδριάσεις του ΕΣΠ τηρούνται πρακτικά 
από την Γραμματέα, που υπογράφονται από τον/ την 
Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. Στο πρακτικό κάθε συ-
νεδρίασης αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνε-
δρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα ονόματα 
των παρόντων και απόντων μελών και τυχόν προσκε-
κλημένων ανά θέμα, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις 
που ελήφθησαν.

14. Για τα μέλη του Συμβουλίου δεν προβλέπεται αμοιβή.
15. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με τον πα-

ρόντα Κανονισμό και το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄ 
149) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 
13 έως και 15 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας», όπως ισχύουν.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ24/58151/2017 (5)
    Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου «Επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα 

Φρύ Κάσου».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε-
νικής Πολιτικής».

β. Το ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 πε-
ρίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 3153/2003 
(άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

γ. Το π.δ. 103/14 (Α΄170): «Οργανισμός Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

δ. Το π.δ. 70/2015 (Α΄114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

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

ζ. Το αρ.πρωτ. ΤΔΟ/Φ.ΠΕΡ./909/29-03-2017 έγγραφο 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδ/σου.

η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη.
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ι. Το αρ. πρωτ. ΔΤΥ/Τ3-108/926/31-03-2017 έγγραφο 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδεκανήσου, 
αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου 
ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Δωδ/σου 
ως Προϊσταμένης Αρχής για την εκτέλεση του έργου: 
«Επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα Φρύ Κάσου» προϋπο-
λογισμού 86.991,87 πλέον Φ.Π.Α.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 8 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον OPANOV (επων.) 

LALYO (ον.) του YORDANOV.

  Με την αριθ. 126/2015/16-05-2017 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο 
OPANOV (ετιών.) LALYO (όν.) του YORDANOV, με αριθμό 
διαβατηρίου 197553990/09-03-2007 Βουλγαρικών Αρ-
χών, αγνώστου διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να έχει 
στην κατοχή του ποσότητα τσιγάρων ίση με τέσσερις 
χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε (4.625) τεμάχια, άνευ της 
προβλεπόμενης εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης 
και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμε-
νου τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί 
οι αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών δα-
σμοφορολογικές επιβαρύνσεις, κρίθηκε υπαίτιος τέλε-
σης λαθρεμπορίας, των συνδυασμένων διατάξεων των 
άρθρων 119Α, 142, 155, του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα» και επιβλήθηκε σε βάρος του ανω-
τέρω υπαιτίου, το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 ύψους τριπλασίου των δα-
σμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην 
κατασχεμένη ποσότητα καπνικών, δηλαδή πολλαπλά 
τέλη ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2.324,25), πλέον τελών 
χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), συνολικά δύο 
χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ και τέσσερα λεπτά 
(2.380,04).

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα».

  Η Προϊσταμένη

ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ

Αριθμ. 3759/137660 (7)
    Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό-

ληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα-

σίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των 

εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 

έως 31-12-2017, για το προσωπικό της Διεύθυν-

σης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 

των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Π.Ε. Λάρισας».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ΄) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999, βάσει των οποίων 
διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση και 
η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό που 
υπηρετούσε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27.12.2010, 
τ.Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν. 3205/2003, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 
152/τ.Α΄) βάσει των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση 
με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτι-
κής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχι-
ακών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λο-
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/7275/0022/31-12-2003 διαταγή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003.

6. Την υπ’ αριθμ. 3179/35220/21-03-2016 (ΦΕΚ 754 
Β’) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός 
ωραρίου εργασίας σε 24ώρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας».

7. Την υπ’ αριθμ. 3951/3/20-9-2006 εγκύκλιο της Ει-
σαγγελίας του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη διε-
νέργεια ελέγχων από αρμόδια όργανα της Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας στα καταστήματα κτηνιατρικού ενδιαφέρο-
ντος κατά την ημέρα, αλλά και κατά τις νυκτερινές ώρες.

8. Το γεγονός ότι στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προ-
ϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας έχουν εγγραφεί πιστώσεις (ΑΔΑ:6ΕΠ47ΛΡ-ΙΗΧ και 
ΑΔΑ:ΩΙ977ΛΡ-3ΨΞ αντίστοιχα).

9. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
για προσωπικό της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας και των Αγροτικών Κτηνιατρείων της 
Π.Ε. Λάρισας λόγω της εφαρμογής των προγραμμάτων 
επιτήρησης και ελέγχου ζωονόσων (επιζωτία Οζώδους 
Δερματίτιδας, Ευλογιά των αιγών και των προβάτων, 
Πανώλη μικρών μηρυκαστικών), του προγράμματος 
επιτήρησης, ελέγχου και εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων 
(Λύσσα, Βρουκέλλωση, Φυματίωση, Γρίπη των πτηνών, 
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Ιός του Δυτικού Νείλου, Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των 
βοοειδών, Τρομώδης νόσος των αιγοπροβάτων), της ανα-
γκαιότητας των ελέγχων για την προστασία των ζώων 
κατά τη μεταφορά και των ελέγχων σε καταστήματα υγει-
ονομικού κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχό-
ληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασί-
μων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, για δέκα πέντε 
(15) Κτηνιάτρους που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κτηνια-
τρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στα Αγροτικά Κτη-
νιατρεία της Π.Ε. Λάρισας από 01-09-2017 έως 31-12-2017, 
λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και 
υποχρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων 
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες έως 31-12-2017, και μέχρι 2.340 ώρες συνολικά για 
δέκα πέντε (15) Κτηνιάτρους που υπηρετούν στη Διεύ-
θυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στα 
Αγροτικά Κτηνιατρεία της Π.Ε. Λάρισας ως κατωτέρω:

1. Υπερωρίες:
Δέκα πέντε (15) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες τον 

μήνα για τρεις (3) μήνες =15 x 20 x 3= 900 ώρες.
2. Νυχτερινά:
Δέκα πέντε(15) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον 

μήνα για τρεις (3) μήνες =15 x 16 x 3= 720 ώρες
3. Κυριακές - Εξαιρέσιμα:
Δέκα πέντε (15) υπάλληλοι με δεκαέξι (16) ώρες τον 

μήνα για τρεις (3) μήνες = 15 x 16 x 3= 720 ώρες
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ-

λήλους, θα γίνει με απόφαση, ανάλογα με τις εκάστοτε πα-
ρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων 
σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προϋπολογισμού εξό-
δων έτους 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν εγ-
γραφεί πιστώσεις 7.000 και 9.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 9 Αυγούστου 2017 

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 47/2017 (8)
    Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου για το Β’ εξάμηνο του 

έτους 2017 στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελ-

τιώσεων (ΤΟΕΒ) Μεραμβέλλου.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
(ΤΟΕΒ) ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:  
α) Το άρθρο 7 του κεφαλαίου Β του ν.  4354/2015 

(176/Α’), σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής 
του υπάγονται οι υπάλληλοι των γενικών και τοπικών 
οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (περ. ιδ).

β) την 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του 
ν.  4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δευτέρου βαθμού των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.

γ) τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015 
στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δη-
μοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

δ) Την εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Σ η οποία έχει 
ως ακολούθως : ο οργανισμός λειτουργεί με ένα και 
μοναδικό τακτικό υπάλληλο Διοικητικό (ΔΕ) για την κά-
λυψη των παγίων, διαρκών και επειγουσών αναγκών 
του σε επίπεδο μηχανοργάνωσης, διοίκησης, διαχεί-
ρισης και γραμματειακής υποστήριξης, πέραν όμως 
των καθοριζόμενων αρμοδιοτήτων του και ελλείψει 
Διευθυντή χειρίζεται όλα γενικά τα θέματα που προ-
κύπτουν για τον οργανισμό, υποχρεωτικά παρευρίσκε-
ται σε όλες τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του 
Δ.Σ ως πρακτικογράφος οι οποίες πραγματοποιούνται 
απογευματινές ώρες και μετά το πέρας λειτουργίας του 
κανονικού ωραρίου του.

Επίσης, παρευρίσκεται ως πρακτικογράφος στις τακτι-
κές και έκτακτες συνεδριάσεις της Γ.Σ οι οποίες πραγμα-
τοποιούνται ημέρα Κυριακή.

Αρκετές είναι οι φορές που χρειάζεται να παραμείνει 
στο γραφείο του οργανισμού για διεκπεραίωση αρκετών 
θεμάτων και ειδικότερα την περίοδο λειτουργικής αιχμής 
των έργων κατά τη αρδευτική περίοδο την οποία τα έργα 
λειτουργούν επί 24ωρης βάσης (σύμφωνα με το άρθρο 
8 του κανονισμού άρδευσης).

ε) Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δεν συνεπάγεται 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς 
οι πόροι των Ο.ΕΒ προέρχονται από τις ανταποδοτι-
κές εισφορές των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 
3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεως») απο-
φασίζει ομόφωνα:

α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του 
2017, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως 
ισχύει. Ειδικότερα, για το Β΄ εξάμηνο του 2017 απογευ-
ματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υπο-
χρεωτικής εργασίας μέχρι 120 ώρες και μέχρι 96 ώρες 
υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
στον Εμμανουήλ Δημ. Κουρίνο μοναδικό τακτικό υπάλ-
ληλο του Τ.Ο.Ε.Β Μεραμβέλλου με Βαθμό Δ του Κλάδου 
ΔΕ2 Διοικητικού και μέχρι 96 ώρες υπερωριακής εργα-
σίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.
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β) Ανώτατο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματο-
ποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόε-
δρος του Οργανισμού Καμπανός Εμμανουήλ και για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017, καθίσταται 
το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος Νικόλαος, 8 Ιουνίου 2017 

Ο Πρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧ. ΚΑΜΠΑΝΟΣ  

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