
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία.

2 Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3 Τροποποίηση της με αριθμό ΠΡΠ3132220317/ 
22.03.2017 (Β΄ 1196) απόφασης του Προέδρου 
της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, 
με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους Υπη-
ρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.».

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 204/2017 απόφασης 
έγκρισης υπερωριών τακτικού προσωπικού της 
ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 165390/590 (1)
Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 104, 105, 107 και 113 του 

ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα».
2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «περί Προστασίας των 

δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και ιδίως το άρθρο 78 αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 « Για την Προστασία 
του Περιβάλλοντος».

4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δα-
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 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΄/2005).

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του 
π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατα-
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

8. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

9. Τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄/4-12-15) 
«Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του 
π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατα-
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

11. Το π.δ. 24/2015 (Α/20) περί Σύστασης και μετονο-
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

12. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄)  «Ανασύσταση των 
Υπουργείων « και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

13. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Το π.δ.  132/2017 (ΦΕΚ 1607 Α΄) «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

15. Την υπ’ αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β΄).

16. Το αριθμ. 4413/138551/22.12.2017 έγγραφο του 
ΥΠΑΑΤ/Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής/Δ/νση Υγείας 
των Ζώων - Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοση-
μάτων περί «επαγρύπνησης για την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων».

17. Το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί εκτεταμένες σε 
συχνότητα και μέγεθος ζημιές σε αγροτικές εκμεταλλεύ-
σεις και μεμονωμένες καλλιέργειες, και έχουν εμφανιστεί 
φαινόμενα υβριδισμού σε πληθυσμούς άγριων χοίρων 
σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού τους.

18. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών 
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Από τη δημοσίευση της παρούσας ολοκληρώνεται 
και λήγει η διάρκεια ισχύος της αριθμ. 133281/2218/
30-7-2013 (ΦΕΚ 2120 Β΄2013) απόφασης, περί «Εκτατικής 
και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση και δασικές 
εκτάσεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Με μέριμνα των οικείων Δασικών Υπηρεσιών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και των αντί-
στοιχου χωρικής αρμοδιότητας, Δ/νσεων Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) θα ενημερωθούν σχε-
τικά οι δικαιούχοι χοιροτρόφοι της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 
133281/2218/30-7-2013 (ΦΕΚ 2120 Β΄ 2013) απόφασης, 
οι οποίοι και σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από 
τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να περιορίσουν 
εντός των σταυλικών κ.λπ. περιφραγμένων εγκαταστά-
σεών τους, την ασκούμενη εκτατική και ημισταυλισμένη 
χοιροτροφία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων θα μας ενημερώσουν για τις ενέργειες τους στα 
πλαίσια της παρούσας απόφασης.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 15649 (2)
Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής του Διοι-

κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016, (Α΄ 94) και ειδικότερα 
της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 αυτού,

β. Του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
ειδικότερα του άρθρου αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 
(ΦΕΚ Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτή-
των και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή διοικη-
τή» σε όργανα της φορολογικής διοίκησης.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 
(ΦΕΚ Β΄ 968 και Β΄ 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί Οργανισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί Υπαλληλικού 
Κώδικα.

5. Την ανάγκη της εκχώρησης εξουσιοδότησης υπο-
γραφής σε υφιστάμενα όργανα, για την εύρυθμη λει-
τουργία της Υπηρεσίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε), εκχωρεί:

Την εξουσιοδότηση υπογραφής του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. στους:

Ι. Υποδιευθυντή Δ.Ο.Υ. για όσα αναφέρονται στις πε-
ριπτώσεις 68, 70, 71, 78, 79, 85, και 86 του πίνακα του 
άρθρου 1 της με αριθμ. Δ ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 από-
φασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

II. Προϊσταμένη Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, 
για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 48, 68, 70, 71, 
78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθμ. 
Δ ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.

III. Προϊσταμένη Εσόδων για όσα αναφέρονται στις 
περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της με 
αριθμ. Δ ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Μυτιλήνη, 21 Μαρτίου 2018 

Ο Προϊστάμενος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ

Ι

Αριθμ. ΠΡΠ 4156190318 (3)
    Τροποποίηση της με αριθμό ΠΡΠ3132220317/ 

22.03.2017 (Β΄ 1196) απόφασης του Προέδρου 

της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-

των, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους 

Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του 

ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του 
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 
έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις 
διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 
(Α΄ 81),τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 
(Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 
(Α΄ 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του 
ν. 4223/2013 (Α΄287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του 
ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του 
ν. 4261/2014 (Α΄107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις 
του ν. 3051/2002(Α΄ 220), όπως ισχύει,

2. τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του 
ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως ισχύει,

3. την παράγραφο 4δ, του άρθρου 2, του ν. 3051/2002 
(Α΄ 220), με την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της 
Ανεξάρτητης Αρχής είναι ο διοικητικός προϊστάμενος 
του προσωπικού της,

4. τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) περί δαπα-
νών μετακινούμενων εντός και εκτός της επικράτειας, 
στο πεδίο εφαρμογής του οποίου υπάγονται οι μετακι-
νούμενοι στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή 
παροχή υπηρεσίας, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημε-
ρίδες, συνέδρια, κ.λπ. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 
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51/4/2/26.4.2013 (Β΄ 1330) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο 
«Ρύθμιση των θεμάτων που περιλαμβάνονται τον Κανο-
νισμό Κίνησης της Ε.Ε.Ε.Π.»,

5. την υπ’ αριθμ. 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό-
τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) 
όμοια, με τίτλο: «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών 
και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,

6. την υπ’ αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοι-
νή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και 
Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας 
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

7. την υπ’ αριθμ. 218/2/22.9.2016 (Β΄ 3404) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, 
Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων 
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» και 
ειδικότερα την παράγραφο 4.2.4 του άρθρου 4 αυτής, 
με την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. 
είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του 
προσωπικού της και εκδίδει τις ατομικές πράξεις που το 
αφορούν, καθώς και την παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 
αυτής, με την οποία μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές 
του, περιλαμβανομένων και όσων μεταβιβάσθηκαν σε 
αυτόν από την Ε.Ε.Ε.Π, στους Προϊσταμένους των Υπηρε-
σιακών Μονάδων και το προσωπικό της, με παράλληλη 
ή μη, άσκησή τους,

8. την υπ’ αριθμ. ΠΡΠ3132220317/22.03.2017 (Β΄ 1196) 
απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστά-
μενους Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.»,

9. την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία δι-
εκπεραίωση του υπηρεσιακού έργου της Αρχής, καθώς 
και την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της,

10. την υπ’ αριθμ. ΔΙΟΔΥ 404/19.03.2018 Εισήγηση της 
Υπηρεσίας και

11. το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., απο-
φασίζουμε:

1. Την προσθήκη παραγράφου 7 στο άρθρο 1 της με 
αριθμό ΠΡΠ3132220317/22.03.2017 (Β΄ 1196) απόφασης 
του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων, με παράλληλη άσκηση, σε Προϊστάμενους 
Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.» ως εξής:

[1.7. Την έκδοση ακριβών αντιγράφων από τα σχέδια 
εξερχομένων εγγράφων που παράγονται από τις καθ’ 
ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις μέσω των Πληροφοριακών 
Συστημάτων της Αρχής.]

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018

  Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

    Αριθμ. απόφ. 77/2018 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 204/2017 απόφασης 

έγκρισης υπερωριών τακτικού προσωπικού της 

ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2018.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της 

παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και 
του ν. 4354/2012.

2. Τις διατάξεις το άρθρου 20 του ν. 4024/2011 και του 
ν. 4354/2015.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/85127/0022 22-11-2012 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και την υπ’ αρ. 
2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016.

4. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980.
5. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 2/1757/0026/ 

2017(ΦΕΚ 17/Β΄/12-1-2017).
6. Τις διατάξεις του ν. 4483/2017.
7. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-

σίας της ΔΕΥΑΔ.
8. Την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στον υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμό δέσμευση για το έτος 2018 
της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

9. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω τη 
ιδιαιτερότητας επείγουσας και εξαιρετικότητας των πα-
ρεχομένων υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή ημε-
ρήσια εργασία, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, 
εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των 
υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω και να 
προστατευτεί η δημόσια υγεία των πολιτών.

10. Την υπ’ αριθμ. 204/2017 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑ Δήμου Κω με ΑΔΑ: ΩΝΗΜΟΞΓΦ-8ΞΣ.

11. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω (ΦΕΚ Β 4087/23-11-2017).

Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 204/2017 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ και εγκρίνει την 
καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του τακτικού 
προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, μέχρι 31/12/2018 ως 
ακολούθως:

1. Την απογευματινή υπερωριακή απασχόλησης του 
Προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2018 στα 
τμήματα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Μηχανολογικών Εγκα-
ταστάσεων και των Χειριστών Μηχανημάτων έργου και 
Οδηγών που υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία, για 
την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων, απρόβλεπτων 
και επειγουσών αναγκών.

Έκτακτες και απρόβλεπτες είναι οι ανάγκες που ανα-
φύονται ξαφνικά, οφειλόμενες σε απολύτως εξαιρετικά 
αίτια, με συνέπεια να μην είναι σε καμία περίπτωση εφι-
κτός ο εκ των προτέρων σχεδιασμός για την αντιμετώπι-
σή τους, απαιτούν δε άμεση δραστική διευθέτηση, προ-
καλώντας πρόσθετα κατά ποσότητα καθήκοντα για το 
προσωπικό, τα οποία δεν μπορούν να εκτελεστούν μέσα 
στο τακτικό ωράριο εργασίας της δημόσιας υπηρεσίας. 
Ως τέτοιες ζημιές μπορούμε να περιγράψουμε τις εξής:

α. τη διάτρηση, σπάσιμο υπόγειων ή υπέργειων δικτύ-
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ων μεταφοράς νερού λόγω παλαιότητας, τη μη ελεγχό-
μενη μεταβολή των παραμέτρων λειτουργίας των αγω-
γών (υδραυλικά πλήγματα, απότομη μεταβολής πίεσης, 
φθορά υλικών κ.λπ.),

β. το σπάσιμο ή βούλωμα των αγωγών αποχέτευσης 
από ενέργειες των χρηστών. Ιδιαίτερη δυσκολία αντιμε-
τώπισης παρουσιάζουν οι βλάβες αυτές, διότι η επέμβα-
ση για την αντιμετώπισή τους θα πρέπει να είναι άμεση 
για το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν ζημία στα 
αντλιοστάσια ακαθάρτων και στην συνέχεια διαφυγή των 
λυμάτων στο περιβάλλον (δρόμοι, θάλασσα, ρέματα) 
θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία των πολιτών.

Επίσης, μέσα στο έτος 2018 προβλέπεται να λειτουρ-
γήσουν τα δίκτυα και οι βιολογικοί της Δημοτικής Ενό-
τητα Πυλίου και Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας με 
αποτέλεσμα να αυξηθούν οι απαιτήσεις του προσωπικού 
της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

2. Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 
ημερών με αμοιβή με προσωπικό που θα αποτελείται 
κατά το μέγιστο και ανάλογα με τις ανάγκες από:

– Δέκα (10) Τεχνίτες Υδραυλικούς ΔΕ
– Ένας (1) Αρχιτεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ
– Επτά (7) Χειριστές μηχανημάτων Έργου ΔΕ
– Ένας (1) Υδρονομέας
– Ένας (1) Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ΔΕ
– Ένας (1) Οδηγός ΔΕ
– Τρείς (3) Συντηρητές Μηχανολογικών Εγκαταστά-

σεων ΔΕ
– Ένας (1) Αποθηκάριος ΔΕ
– Δύο (2) Εργάτες ΥΕ
που υπηρετούν στο τμήματα ύδρευσης και αποχέ-

τευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, και μέχρι 120 ώρες το α' 
εξάμηνο και άλλες 120 ώρες για το β΄ εξάμηνο για κάθε 
εργαζόμενο, για το έτος 2018, για την άμεση αποκατά-
σταση των έκτακτων βλαβών των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης, με αποτέλεσμα την πρόληψη πρόκλησης 
ζημιών από πλημμύρες και εκροές λυμάτων, αποκατά-
σταση λειτουργίας δικτύων, την οικονομία στην απώλεια 
ύδατος και την προστασία της δημόσιας υγείας.

3. Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 
ημερών 1 υπαλλήλου εργοδηγού δομικών έργων ΔΕ που 

υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία, και μέχρι 120 ώρες το 
α΄ εξάμηνο και άλλες 120 ώρες για το β΄ εξάμηνο, για το 
έτος 2018 για τις έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών των 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τα παραπάνω όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών 
απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται να πραγμα-
τοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της 
ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

Συγχρόνως σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η εναλλάξ 
απασχόληση των εργαζομένων με την προϋπόθεση ότι 
σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώ-
τατου αριθμού ωρών ανά εργαζόμενο.

4. Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
υπερωριακά, θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από 
την ισχύουσα νομοθεσία ενώ για την απασχόληση του 
προσωπικού κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββατο) 
δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα 
ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδο-
μάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία.

5. Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών 
για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας γίνεται από 
το Διευθυντή της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.

6. Η δαπάνη της ανωτέρω υπερωριακής απασχό-
λησης υπολογίζεται περίπου στις είκοσι μία χιλιάδες 
(21.000,00) ευρώ και θα προβλεφθεί και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό χρήσης 2018 και ειδικότερα στους Κ.Α. 
03.600.02 «Υπερωρίες Προσωπικού» δεκαπέντε χιλιάδες 
(15.000,00) ευρώ, και Κ.Α. 03.6050.01 με τίτλο «Εργο-
δοτικές εισφορές ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ έμμισθου προσωπικού- 
αορίστου χρόνου» με έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ. (Σχε-
τική βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας υπ’ αριθμ. 
4005/27-10-2017).

7. Για τη εν λόγω δαπάνη δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Η παρούσα ισχύει μέχρι 31/12/2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Κως, 12 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος 
ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ  

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