
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθη-
νών «ΛΑΪΚΟ».

2 Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς απο-
σταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνειας 
Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.

3 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και 
εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργα-
σίας των υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.

4 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής της επιχείρη-
σης «ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ-ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε.» στις δια-
τάξεις του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ως προς φυσικό και οικονομικό αντικείμε-
νο του επενδυτικού της προγράμματος και ταυτό-
χρονη αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος.

5 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, της επιχεί-
ρησης «SOLERGON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. 
«SOLERGON A.E.» στις διατάξεις του ν. 3908/2011, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το επι-
λέξιμο κόστος και αλλαγή του φυσικού αντικειμέ-
νου του επενδυτικού σχεδίου.

6 Τροποποίηση της με αριθμό 75/03/17-01-2017 
απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 342/
Β΄/08-02-2017) με την οποία εγκρίθηκε η με αριθ-
μό 20/02/17-01-2017 διατύπωσης γνώμης της 
Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, αναφορικά με το άρθρο 4 
«Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμ-
μετοχής» παράγραφος 2 «Ωφελούμενοι» των πα-
ρακάτω δύο (2) προγραμμάτων Απασχόλησης με 
διακριτικούς τίτλους: Α) «Πρόγραμμα επιχορήγη-
σης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι 
θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσλη-
ψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτι-
κή και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω 
των 50 ετών» και Β) «Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων 

πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 
ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών».

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ-
νων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Απο-
χέτευσης Τρίπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Τ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Γ2α/55401 (1)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-

μένων ιατρών Ε.Σ.Υ, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθη-

νών «ΛΑΪΚΟ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄174), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).

2. Το υπ' αριθ. π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).

3. Το υπ' αριθμ. π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

4. Το υπ' αριθμ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄116).

5. Την υπ' αριθμ. Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄2144).

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ.25208/28-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» (Β΄698), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.37773/20-05-2013 
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ει-
δικευμένων ιατρών ΕΣΥ σε νοσοκομεία αρμοδιότητας 
της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής» (Β΄ 1289).

8. Την υπ' αριθμ. Υ4α/92693/04-12-2013 «Μεταφορές/
καταργήσεις Ιατρικών Τμημάτων και Μονάδων, με αντί-
στοιχη μεταφορά θέσεων προσωπικού που υπηρετεί σε 
αυτά». (Β΄3140).

9. Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ.39879/22-04-2014 υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/92693/2013 
απόφασης “Μεταφορές/καταργήσεις Ιατρικών Τμημά-
των και Μονάδων, με αντίστοιχη μεταφορά θέσεων προ-
σωπικού που υπηρετεί σε αυτά (ΦΕΚ 3140/Β΄/2013)”» 
(Β΄1085).

10. Την υπ' αριθμ. Υ4α/58856/27-12-2013 υπουργική 
απόφαση «Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού 
Ε.Σ.Υ.» (Β΄3338).

11. Την υπ' αριθ. Υ4α/60095/24-01-2014 υπουργική 
απόφαση «Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού 
Ε.Σ.Υ.» (Β΄172).

12. Την υπ' αριθμ. Υ4α/44714/22-05-2014 υπουργική 
απόφαση «Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων γιατρών 
Ε.Σ.Υ.» (Β΄1328).

13. Την υπ' αριθμ. Α3α/31323/14 υπουργική απόφα-
ση «Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού Ε.Σ.Υ.» 
(Β΄3511).

14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 29320/14-07-2017 εισήγηση 
της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

15. Την υπ' αριθ. 24 απόφαση της από 28-06-2017 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» (θέμα: 1ο).

16. Την απόφαση της 74ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. 
κατά την 25-09-2017 (θέμα 3.5.).

17. Το υπ' αριθμ. Β1α/οικ. 81747/01-11-2017 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο προκύπτει η 
μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευμέ-
νων Ιατρών ΕΣ.Υ., όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 
15 της Υ4α/οικ.25208/28-03-2013 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθη-
νών ΛΑΪΚΟ» (Β΄698), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων 
ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 9

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 1 1

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής 
Υγείας Ανασυγκρότησης

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

I

    Αριθμ. 30/003/000/4256 (2)
Απόσταξη κορόμηλων από τους μικρούς απο-

σταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γεράνει-

ας Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου Ε2 του άρθρου 7 του 

ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊ-
όντα» (ΦΕΚ 281/Β).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 
265/Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν-
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) 
και ειδικότερα του άρθρου 7 των παραγράφων 1 και 5 
του άρθρου 14 και της υποπαραγράφου β της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 41.

5. Την με αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 
10-03-2017 (Β΄ 968, Β΄ 1238) απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
όπως ισχύει.

6. Την απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-
ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 
(Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την πράξη υπουργικού συμβουλίου με αριθ. 1 της 
20-01-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ).

8. Το υπ' αριθ. 13714/12-09-2017 έγγραφο του Τελωνεί-
ου Λάρισας, με το οποίο διαβιβάζεται η από 17-08-2017 
αίτηση παραγωγού κορόμηλων, για την έκδοση άδειας 
για την απόσταξη των κορόμηλων της παραγωγής του.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική 
ενίσχυση των παραγωγών κορόμηλων του Δ.Δ. Γερά-
νειας Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας και το γεγονός ότι 
τα προς απόσταξη κορόμηλα είναι κατάλληλα για τον 
σκοπό αυτό, σύμφωνα με το υπ αριθ. 30/052/000/2730/
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17-10-2017 σχετικό έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λά-
ρισας, ως και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη 
αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

10. Την από 17-11-2017 σχετική εισήγηση της Δ/νσης 
Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της 
παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη κορόμηλων από τους μι-
κρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Γερά-
νειας Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας, για την περίοδο 2017-
2018, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 
(ΦΕΚ 265/Α΄/22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της 
παραγράφου 23 του άρθρου 1 του ν. 3563/2007 και υπό 
την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών 
διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. 
και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, 
κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφε-
ρόντων του Δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων 
του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

III. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσό-
τητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποι-
ών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος 
φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοο-
λικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τε-
λωνείο Λάρισας, η Χημική Υπηρεσία Λάρισας θα προβεί 
στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη 
κορόμηλα σακχάρου, τούτου εκφραζόμενου ως ιμβερ-
τοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως 
σε αιθυλική αλκοόλη η τιμή των 58,55 λίτρων ανύδρου 
αλκοόλης ανά εκατό (100) χιλιόγραμμα ενεχομένου, στα 
προς απόσταξη κορόμηλα, ιμβερτοσακχάρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017 

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I

    Αριθμ. 98089/34482 (3)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και 
εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης ερ-
γασίας των υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄ 1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

5) Τις διατάξεις του άρθρων 36, 48 και 171 του ν. 3584/ 
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικι-
ών και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
(ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010).

7) Την υπ' αριθ. 241/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χαϊδαρίου περί καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου των Διευθύνσεων Προστασίας και Ελέγχου 
Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύ-
ης, Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νσης Νεολαίας Αθλητικών 
και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων, 
της Υπηρεσίας Φύλαξης και καθαριστριών εσωτερικών 
χώρων του Δημαρχείου, της Υπηρεσίας Ληξιαρχείου, του 
Τμήματος ανάπτυξης και συντήρησης Πρασίνου και Παι-
δικών Χαρών της Δ/νσης Προστασίας και ελέγχου περι-
βάλλοντος και του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε 1) την 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέ-
ρες του μήνα της Διεύθυνσης Προστασίας και Ελέγχου 
Περιβάλλοντος, διότι οργανώνει καθημερινά προγράμ-
ματα περισυλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών, καλύπτει τις ανάγκες καθαρισμού κάθε Σάββα-
το των πέντε λαϊκών αγορών, που λειτουργούν στον εν 
λόγω Δήμο, αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες αποκο-
μιδής απορριμμάτων από τις τέσσερις Νοσοκομειακές 
Μονάδες (ΑΤΤΙΚΟ Π.Ν.Α. - Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΗ - Ψ.Ν.Α ΔΡΟ-
ΜΟΚΑΙΤΕΙΟ και ΑΝΙΑΤΩΝ στο Σκαραμαγκά], και από δύο 
Στρατόπεδα (Καραϊσκάκη Α΄- Καραϊσκάκη Β΄] καλύπτει 
τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις 
ακραίων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, χιόνια, πυρ-
καγιές], παρεμβαίνει στον καθαρισμό των δασικών χώ-
ρων, και των πρανών και οδικών αρτηριών και Εθνικών 
Οδών που διασχίζουν το Δήμο, έχει την αρμοδιότητα 
της συντήρησης και επισκευής του στόλου των οχη-
μάτων του Δήμου και της οργάνωσης προγραμμάτων 
ανάπτυξης-διατήρησης-συστήρησης του αστικού πρα-
σίνου, της φύλαξης του περιαστικού πρασίνου για την 
αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς, οργανώνει καθημερινά 
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προγράμματα ανάπτυξης, διατήρησης και συντήρησης 
του αστικού πρασίνου, κ.α.

2) τη λειτουργία από 07:00 έως 22:00 όλες τις ημέρες 
του μήνα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, διότι 
αναλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία 
της δημόσιας υγείας, υλοποιεί προγράμματα Κοινωνι-
κής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη οικονομικά 
αδύνατων πολιτών (σίτιση, κοινωνική προστασία κ.λπ.], 
συμμετέχει σε δράσεις που έχουν σκοπό την υποστήριξη 
της παιδικής, βρεφικής και της τρίτης ηλικίας καθώς και 
αναπτύσσει τον εθελοντισμό κ.α.

3) τη λειτουργία από 07:00 έως 22:00 όλες τις ημέρες 
του μήνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διότι 
αναλαμβάνει την εφαρμογή του τοπικού αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τα έργα συντήρησης 
και βελτίωσης του οδικού δικτύου, τη συντήρηση των 
εγκαταστάσεων όλων των σχολικών κτιρίων, όλων των 
Δημοτικών κτιρίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.

4) η λειτουργία από 07:00 έως 22:00 όλες τις ημέρες 
του μήνα των τμημάτων Διαχείρισης Ηλεκτρονικών 
Εφαρμογών και Μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Δικτύων, διότι διαχειρίζεται και υποστηρίζει τεχνικά τα 
πληροφοριακά συστήματα και διαδίκτυο του Δήμου.

5) τη λειτουργία από 06:00 έως 24:00 όλες τις ημέρες 
της μήνα της Διεύθυνσης Νεολαίας, Αθλητικών και Πο-
λιτιστικών Υπηρεσιών και ειδικά τη φύλαξη των εγκα-
ταστάσεων σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα, 
διότι φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία των Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούνται από τρία (3) 
γήπεδα ποδοσφαίρου, δύο (2) κλειστά γυμναστήρια, 
τέσσερα (4) συγκροτήματα αθλοπαιδιών, ένα (1) κολυμ-
βητήριο, καθώς και των Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων οι 
οποίες αποτελούνται από ένα (1) πολυδύναμο κέντρο 
Πολιτισμού, δύο (2) περιφερειακά κέντρα, ένα (1) ανοιχτό 
θέατρο, μία (1) Βιβλιοθήκη και το κέντρο Πολιτισμού 
«Παλατάκι», διοργανώνει συγκεκριμένες δράσεις (CAMP] 
για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου κ.α.,

6) την 24ώρη λειτουργία όλες τις ημέρες του μήνα του 
Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Νεολαίας, Αθλητικών και 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών, διότι απαιτείται μέριμνα ως 
προς την φύλαξη και καθαριότητα δημοτικών σχολικών 
μονάδων και σχολικών κτιρίων.

7) την 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες της μήνα της 
Υπηρεσίας Φύλαξης του Δημαρχείου, ώστε να καθίστα-
ται αποτελεσματική η φύλαξη του Δημαρχείου,

8) τη λειτουργία από 06:00 έως 22:00 όλες τις ημέρες 
του μήνα της Υπηρεσίας καθαριστριών εσωτερικού χώ-
ρου του Δημαρχείου, ώστε να καθίσταται αποτελεσμα-
τική η καθαριότητα του Δημαρχείου,

9) τη λειτουργία από 07:00 έως 22:00 όλες τις ημέρες 
του μήνα της Υπηρεσίας Ληξιαρχείου, προκειμένου να 
συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα των έκτακτων 
περιστατικών που τυχαίνουν,

10) τη 16ώρη λειτουργία, από 08:00 έως 24:00, του 
Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, προκειμέ-
νου να προετοιμάζονται οι εισηγήσεις και τα παραστα-
τικά των υπό συζήτηση θεμάτων των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 185.000,00 € περίπου σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου για το οικονομικό 
έτος 2018 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012, 15.6012, 
20.6012, 30.6012, 35.6012, 70.6012, 10.6022, 15.6022, 
20.6022, 20.6042, 30.6022, 35.6022 και 70.6022. Ανάλογη 
ετήσια δαπάνη θα προκληθεί και τα επόμενα έτη και θα 
βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

I

(4)
    Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής της επιχεί-

ρησης «ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ-ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε.» στις διατά-

ξεις του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, ως προς φυσικό και οικονομικό αντικείμε-

νο του επενδυτικού της προγράμματος και ταυ-

τόχρονη αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος.

  Με την απόφαση ΟΙΚ.206334/1982/Π04/6/00057/
Σ/ν. 3908/2011/24-11-2017 του Περιφερειάρχη Δυτι-
κής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη, τον ν. 4399/2016 
και ειδικότερα την περ. β της παραγρ. 13 του άρθρου 
85, τροποποιήθηκε η αριθμ. πρωτ. οικ.26657/527/
Π04/6/00057/Σ/ν. 3908/2011/17-03-2014 (ΦΕΚ 783 Β΄/
31 -03-2014) απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης «ΣΙΑ-
ΡΑΦΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε.» 
με δ.τ. «ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΙΑΡΑΦΕΡΑΣ ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΟΣ Ο.Ε.», ως προς φυσικό και οικονομικό αντικείμε-
νο του επενδυτικού της προγράμματος και ταυτόχρονη 
αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος.

Το επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού 
σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα 
μίας χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και επτά λεπτών 
(681.129,07 €).

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 
σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ 
και πενήντα τριών λεπτών (340.564,53 €), δηλαδή πο-
σοστό 50,00%.

Δεν θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω-

μοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 16 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1-2-2011) και την 
παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του 
π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α΄/14-4-2011).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
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(5)
    Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, της επιχεί-

ρησης «SOLERGON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. 

SOLERGON A.E.» στις διατάξεις του ν. 3908/2011, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το επι-

λέξιμο κόστος και αλλαγή του φυσικού αντικει-

μένου του επενδυτικού σχεδίου.

  Με την απόφαση οικ.206314/1980/Π04/6/00085/Σ/
ν. 3908/Σ/24-11-2017 του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Μακεδονίας και έχοντας υπόψη, τον ν. 4399/2016 και 
ειδικότερα την περ. β της παραγρ. 13 του άρθρου 85, 
τροποποιήθηκε η αριθμ. 51774/1126/Π04/6/00085/Σ/
ν. 3908/11/22-05-2014 (ΦΕΚ 1413 Β΄/3-06-2014) απόφα-
ση υπαγωγής της επιχείρησης «SOLERGON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. SOLERGON A.E., ως προς το συνολικό 
επιλέξιμο κόστος και αλλαγή του φυσικού αντικειμένου 
του επενδυτικού σχεδίου.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 
δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων 
επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών 
(2.958.749,50 €) και το ενισχυόμενο κόστος στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα πέντε χι-
λιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και δέκα πέντε 
λεπτών (2.955.638,15 €).

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω-
μοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 16 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1-2-2011) και την 
παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του 
π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α΄/14-4-2011).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 
3182/73/14-11-2017 (6)
Τροποποίηση της με αριθμό 75/03/17-01-2017 

απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 342/

Β΄/08-02-2017) με την οποία εγκρίθηκε η με αριθ-

μό 20/02/17-01-2017 διατύπωσης γνώμης της 

Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, αναφορικά με το άρθρο 

4 «Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής» παράγραφος 2 «Ωφελούμενοι» των 

παρακάτω δύο (2) προγραμμάτων Απασχόλησης 

με διακριτικούς τίτλους: Α) «Πρόγραμμα επιχο-

ρήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 

είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την 

πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μει-

ονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας 

άνω των 50 ετών» και Β) «Πρόγραμμα επιχορήγη-

σης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέ-

σεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσλη-

ψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.  

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α΄/

08-07-1994).
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α΄/

12-09-1995).
Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α΄/20-08-1996).
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 

εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. 2 (ΦΕΚ 258/Α΄/08-11-2001)
Ε. του ν. 4144/2013, άρθρα 26 και 34 (ΦΕΚ 88/Α΄/

18-04-2013).
2. Τη με αριθμό 588/41/14-11-2017 απόφαση της Επι-

τροπής του ΕΛΕΚΠ.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της με αριθμό 20/02/17-01-2017 

διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, η οποία 
εγκρίθηκε με τη με αριθμό 75/03/17-01-2017 απόφα-
ση του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 342/Β΄/08-02-2017), 
αναφορικά με το Άρθρο 4 «Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και 
προϋποθέσεις συμμετοχής» παράγραφος 2 «Ωφελούμε-
νοι» των παρακάτω δύο (2) προγραμμάτων Απασχόλη-
σης με διακριτικούς τίτλους:

Α) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προ-
σωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, 
για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω 
των 50 ετών» και

Β) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προ-
σωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για 
την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 
ετών», ως εξής:

1. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προ-
σωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, 
για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω 
των 50 ετών» ορίζονται τα εξής:

Η παράγραφος 2 «Ωφελούμενοι» του άρθρου 4 «Δικαι-
ούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής» του 
«Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων με προ-
σωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, 
για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω 
των 50 ετών» αντικαθίσταται ως εξής:

2. Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από 

τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ηλι-
κίας άνω των 50 ετών, που βρίσκονται σε μειονεκτική και 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι 
-ηλικίας άνω των 50 ετών-εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστη-
μα άνω των έξι (6) μηνών.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι 
άνεργοι - ηλικίας άνω των 50 ετών - εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό 
διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών.

Επιπρόσθετα, Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι 
και άνεργοι, ηλικίας άνω των 50 ετών, εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον μιας (1) ημέρας πριν από την υπόδειξη τους 
από τα αρμόδια ΚΠΑ2, ωφελούμενοι του Προγράμματος 
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«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε 
κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2/2016), που έχουν ολο-
κληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο 
και την πρακτική άσκηση.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν;
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των 

Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά την υπόδειξη τους από το 
αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο 
εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπλη-
ρωμένο ΑΣΔ.

γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέ-
λους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα δια-
μονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων 
χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη ερ-
γασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 
το πρόγραμμα.

δ) Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», 
να προσκομίσουν στον εργασιακό σύμβουλο βεβαίωση 
επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος (θεωρία 
και πρακτική), υπογεγραμμένη από τον Δικαιούχο του 
Προγράμματος.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
> Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

• είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια 
επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αι-
τούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβι-
βάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και 
επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό 
αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους 
εργοδότες ή εταίρους με εξαίρεση τους ωφελούμενους 
του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέρ-
γων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», που αφορά στην 
πρακτική τους άσκηση.

• είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον 
ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύ-
ρια ή/και δευτερεύουσα) με εξαίρεση τους ωφελούμε-
νους του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», που αφορά 
στην πρακτική τους άσκηση

• είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο 
εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική 
σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

• είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγ-
γενή α βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργο-
δότη.

> Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλει-
στικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως 
και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

> Για άτομα που:
• είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε 

Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
• είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
• είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των 

επιχειρήσεων
• είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των 

ΚοινΣεπ)

• τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις 
του ν. 2643/1998.

• θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρη-
σης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την 
κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. 
επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μι-
σθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα 
αυτά,

• θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, 
προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον 
εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

• θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή 
έμμισθη εντολή.

• δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρ-
τημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική 
νομοθεσία.

• που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι 
αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα 
από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα 
ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία 
ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής 
απόφασης.

2. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προ-
σωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για 
την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 
ετών».

Η παράγραφος 2 «Ωφελούμενοι» του άρθρου 4 «Δι-
καιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής» 
του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων με 
προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, 
για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 
ετών» αντικαθίσταται ως εξής:

2. Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από 

τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ηλι-
κίας άνω των 50 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέρ-
γων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον άνω των τριών (3) μηνών.

Επιπρόσθετα, Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι 
και άνεργοι, ηλικίας άνω των 50 ετών, εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον μιας (1) ημέρας πριν από την υπόδειξη τους 
από τα αρμόδια ΚΠΑ2, ωφελούμενοι του Προγράμματος 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε 
κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2/2016), που έχουν ολο-
κληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο 
και την πρακτική άσκηση.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των 

Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά την υπόδειξη τους από το 
αρμόδιο ΚΠ Α2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο 
εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπλη-
ρωμένο ΑΣΔ.

γ) είναι Έλληνες ιιολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέ-
λους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα δια-
μονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων 
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χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη ερ-
γασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 
το πρόγραμμα.

δ) Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», 
να προσκομίσουν στον εργασιακό σύμβουλο βεβαίωση 
επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος (θεωρία 
και πρακτική), υπογεγραμμένη από τον Δικαιούχο του 
Προγράμματος.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
• Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

• είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια 
επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αι-
τούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβι-
βάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και 
επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό 
αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους 
εργοδότες ή εταίρους με εξαίρεση τους ωφελούμενους 
του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέρ-
γων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», που αφορά στην 
πρακτική τους άσκηση.

• είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον 
ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύ-
ρια ή/και δευτερεύουσα) με εξαίρεση τους ωφελούμε-
νους του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», που αφορά 
στην πρακτική τους άσκηση.

• είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο 
εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική 
σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

• είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγ-
γενή α βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργο-
δότη.

• Ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση 
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

• Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλει-
στικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως 
και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

• Για άτομα που:
- είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε 

Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των 

επιχειρήσεων
- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των 

ΚοινΣεπ)
- τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του 

ν. 2643/1998.
- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρη-

σης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την 
κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. 
επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μι-
σθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα 
αυτά,

- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, 
προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον 
εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

- θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή 
έμμισθη εντολή.

- δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρ-
τημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική 
νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι 
αίτηση, αλλά υποδευχνύονται με συστατικό σημείωμα 
από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα 
ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία 
ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής 
απόφασης.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017

Η Διοικήτρια

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

I

    Αριθμ. απόφ. 75/2017 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ-

νων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Απο-

χέτευσης Τρίπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Τ).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως αυτός τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-

σίας της ΔΕΥΑ Τρίπολης (ΦΕΚ 1797/τ. Β΄/31-12-2001),
3. Την 667/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Τρίπολης περί ορισμού του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΔΕΥΑ Τρίπολης (ΑΔΑ: Ω32ΤΩΗΡ-7ΜΙ),

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. στ' του άρθρου 7 του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/16-12-2015),

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α΄/16-12-2015),

6. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 2/31029/
ΔΕΠ/6.5.2016 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λο-
γιστήριο του Κράτους,

7. Την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στον Προ-
ϋπολογισμό του έτους 2018 της ΔΕΥΑ Τρίπολης,

8. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη λόγω της 
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή 
και νυκτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία κατά 
τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια της 
νύκτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθ-
μη, ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία των υπη-
ρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑ Τρίπολης στα πλαίσια 
προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας και 
περιουσίας των πολιτών,

9. Το γεγονός ότι το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης 
και ο Βιολογικός Καθαρισμός λειτουργούν καθ' όλη τη 
διάρκεια του 24ώρου, όλες τις μέρες του χρόνου,
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για την υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων 
της ΔΕΥΑ Τρίπολης για το έτος 2018 αποφασίζει ομό-
φωνα:

1. Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση του τακτικού 
και έκτακτου προσωπικού της ΔΕΥΑ Τρίπολης καθώς και 
των υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης που μετακινήθηκαν 
στην ΔΕΥΑΤ βάσει του ν. 4257/2014, για το έτος 2018 ως 
ακολούθως:

1.1. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκα-
τόν είκοσι (120) ώρες ανά εργαζόμενο για κάθε εξάμηνο 
του έτους 2018, όπου θα απασχοληθούν έως είκοσι δύο 
(22) εργαζόμενοι.

1.2. Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι ενενή-
ντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα 
έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά 
εργαζόμενο για κάθε εξάμηνο του έτους 2018, όπου θα 
απασχοληθούν έως είκοσι δύο (22) εργαζόμενοι.

1.3. Τα παραπάνω όρια αριθμού εργαζομένων και 
ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται να 

πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανά-
γκες της ΔΕΥΑ Τρίπολης.

1.4. Συγχρόνως επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση 
των εργαζομένων με την προϋπόθεση ότι σε καμιά περί-
πτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού 
ωρών ανά εργαζόμενο.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 
2018 και ειδικότερα στους Κ.Α. 60.00 «Αμοιβές και έξο-
δα προσωπικού» και Κ.Α. 60.03 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού» πο-
σού τριανταπέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ. Από την 
εν λόγω δαπάνη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα ισχύει από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 13 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ  

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