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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

2

Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης.

3

Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισμού (ΕΕ)
2018/644 για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

4

Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού
Θεσπρωτίας.

5

Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης
προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 171381/Ν1
(1)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/
1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/
25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από

Αρ. Φύλλου 4100

τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και
4127/2013» και του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3
του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (Α΄268) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48
του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
π.δ. 79/2017(109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη
διάταξη της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του
ν.4589/2019 (13 Α΄).
4. Την 10135/18-11-2012 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013).
5. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/12-12-2012).
6. Το άρθρο 3 της Δ22/οικ. 11828/293/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης
βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».
7. Την Φ.2.ΓΑ/125744/Δ5/10-09-2013 (ΦΕΚ 287/τ.Β΄/
10-2-2014) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε
με την 128121/Ν1/26-7-2018 (ΦΕΚ 3398/τ.Β΄/10-8-2018)
υπουργική απόφαση, περί χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
8. Την από 26-3-2018 αίτηση τροποποίησης της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ΑΓΓΕΛΙΚΗ Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/50570/02-09-2019 διατύπωση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
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10. Την 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/
25-7-2019).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Φ.2.ΓΑ/125744/Δ5/10-09-2013 (ΦΕΚ
287/τ.Β΄/10-2-2014) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρ. 128121/Ν1/26-7-2018
(ΦΕΚ 3398/τ.Β΄/10-8-2018) υπουργική απόφαση, περί
χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με
ΜΦΠΑΔ, ως προς τις αίθουσες, ως ακολούθως
Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην εταιρεία «ΑΓΓΕΛΙΚΗ Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» άδεια ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου
για μία (2) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι
τεσσάρων (24) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Μετεώρων
8 στο Χαλάνδρι, με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ την
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 171394/Ν1
(2)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/
1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/
25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και
4127/2013» και του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/
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τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3
του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (Α΄268) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10-01-14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την 10135/18-11-2012 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013).
4. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/12-12-2012).
5. Το άρθρο 3 της Δ22/οικ. 11828/293/2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης
βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».
6. Την με αρ.πρ. 43098/15-11-2018 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας παιδικού σταθμού με την επωνυμία «Παιδικό
Βασίλειο» του Δήμου Χαλκιδέων.
7. Την από 15-2-2019 αίτηση της Τρίκκα ΠαναγιώταςΕιρήνης.
8. Τις ΔΑ/52172/9-9-2019 και ΔΑ/57087/25-10-2019
αποφάσεις διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
9. Την 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/
25-7-2019).
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην
ΤΡΙΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας
δυναμικότητας δεκαοχτώ (18) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -ΤΡΙΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ».
Το Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην
οδό Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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Αριθμ. 910/003
(3)
Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2018/644 για τις υπηρεσίες διασυνοριακής
παράδοσης δεμάτων.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α'. το ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 44), ιδίως το άρθρο 5,
παρ.1, εδάφιο κζ', που προστέθηκε με το άρθρο 43 του
ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για
τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 35),
β'. το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α' 82), όπως ισχύει,
γ'. το ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»
(ΦΕΚ Α' 191), όπως ισχύει,
δ'. το ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57),
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 237/2014),
ε'. τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2018
σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης
δεμάτων (ΕΕ της 2.5.2018, αριθ. L 112/19),
στ'. τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2018, για
την κατάρτιση των εντύπων υποβολής πληροφοριών
από τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ της
21.9.2018, αριθ. L 238/65),
ζ΄. την από 12.12.2018 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές προς
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τη διαφάνεια και την
αξιολόγηση των διασυνοριακών τιμολογίων δεμάτων
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 και τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM (2018) 838 final], και το από 12.12.2018
Παράρτημα της εν λόγω ανακοίνωσης,
η΄. την κοινή υπουργική απόφαση Z1-891/13.8.2013
(ΦΕΚ Β΄ 2144/2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου
και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας
85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμ. L 304 της 22.11.2011»,
θ΄. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 686/064/2013 «Κανονισμός
Γενικών Αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 1700/Β΄/2013),
ι΄. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 687/328/2013 «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ
1874/Β΄/2013),
ια΄. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 686/065/2013 «Κανονισμός
Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 1876/Β΄/2013),
ιβ΄. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 790/017/2016 «Επικαιροποίηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών
ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα»,
ιγ΄. την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ. 887/12/18.3.2019 «Παροχή
πληροφοριών στην ΕΕΤΤ από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω ερωτηματολογίων»,
ιδ΄. την ΕΕΤΤ ΑΠ: 904/4/29.7.2019 με θέμα: «Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί Σχεδίου Κανονισμού με
θέμα “Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισμού (ΕΕ)
2018/644 για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης
δεμάτων”»,
ιε΄. την από 1.8.2019 έως 25.9.2019 διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ και το γεγονός ότι δεν
υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί του σχεδίου κειμένου
του κανονισμού που δόθηκε προς διαβούλευση,
ιστ΄. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό
ούτε στον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ,
και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου
και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Κωνσταντίνου Μασσέλου
και Σπυρίδωνα Παντελή), αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
1.1 Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση
ζητημάτων της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων σε
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης
Απριλίου 2018 σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής
παράδοσης δεμάτων, που ισχύει από 22 Μαΐου 2018.
Τα έντυπα για την υποβολή των πληροφοριών, που
αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και παρ. 3 του κανονισμού αυτού, ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
2018/1263 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση
των εντύπων υποβολής πληροφοριών από τους φορείς
παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ)
2018/1263 ισχύει από 11 Οκτωβρίου 2018.
1.2 Η ΕΕΤΤ εφαρμόζει την από 12.12.2018 ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το συνημμένο σε αυτήν
Παράρτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την
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παροχή πληροφοριών, τη διαφάνεια των διασυνοριακών
τιμολογίων και την αξιολόγηση διασυνοριακών τιμολογίων μεμονωμένων απλών δεμάτων (αναφορικά με τα άρθρα 4, 5 και 6 αντίστοιχα του ανωτέρω Κανονισμού). Στο
Παράρτημα (Annex) της Ανακοίνωσης περιλαμβάνονται
πρακτικά παραδείγματα σχετικά με την αναφορά των
πληροφοριών του άρθρου 4 σε διαφορετικά εμπορικά/
επιχειρησιακά σενάρια.
Άρθρο 2
Ορισμοί
2.1 Ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας
97/67/ΕΚ, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 2
του νόμου 4053/2012 και του άρθρου 2 σημεία 1), 2) και
5) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης Z1891/13.8.2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/2013), το οποίο τροποποίησε το άρθρο 3 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α΄ 191).
2.2. Επιπλέον, για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «δέμα»: ταχυδρομικό αντικείμενο που περιέχει
αγαθά με ή χωρίς εμπορική αξία, το οποίο διαφέρει από
το αντικείμενο αλληλογραφίας και έχει βάρος που δεν
υπερβαίνει τα 31,5 kg,
β) «υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων»: οι υπηρεσίες που
συνίστανται στην περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά
και τη διανομή δεμάτων,
γ) «φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων»:
επιχείρηση που παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες
παράδοσης δεμάτων, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που
είναι εγκατεστημένες σε ένα μόνο κράτος μέλος και
παρέχουν μόνο υπηρεσίες εγχώριας παράδοσης δεμάτων, σύμφωνα με σύμβαση πώλησης και σύμφωνα με
τη σύμβαση παραδίδουν προσωπικά στον καταναλωτή
εμπορεύματα που υπόκεινται σε αυτήν τη σύμβαση,
δ) «υπεργολάβος»: επιχείρηση που παρέχει την περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά ή τη διανομή δεμάτων για τον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης
δεμάτων.
Άρθρο 3
Συλλογή δεδομένων
3.1 Όλοι οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, που τηρεί η ΕΕΤΤ, και, κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε απασχόλησαν
κατ’ ελάχιστον 50 πρόσωπα ως εργαζομένους και συμμετέχοντες στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων
είτε οι εν λόγω φορείς παροχής ήταν εγκατεστημένοι
σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, υποχρεούνται να
παρέχουν στοιχεία στην ΕΕΤΤ σε συμμόρφωση προς τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
3.2 Με βάση το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644
και μέχρι 30 Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι φορείς παροχής υπηρεσιών της ανωτέρω παραγράφου 3.1
θα πρέπει να αποστέλλουν στην ΕΕΤΤ, συμπληρώνοντας
τα έντυπα συλλογής στοιχείων που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2018/1263 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
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α) τον ετήσιο κύκλο εργασιών, όσον αφορά τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στην Ελλάδα, με ανάλυση των υπηρεσιών
παράδοσης δεμάτων σε εγχώριες και εισερχόμενες και
εξερχόμενες διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων,
β) τον αριθμό των προσώπων που εργάζονταν σε αυτούς κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και συμμετείχαν στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων
στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας αναλύσεις, στις οποίες
εμφαίνεται ο αριθμός των προσώπων ανά καθεστώς
απασχόλησης, ιδίως δε τον αριθμό των προσώπων που
εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με
καθεστώς μερικής απασχόλησης, των προσωρινά απασχολούμενων και των αυτοαπασχολούμενων,
γ) τον αριθμό των δεμάτων που διεκπεραιώθηκαν κατά
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στην Ελλάδα, με
ανάλυση σε εγχώρια, εισερχόμενα και εξερχόμενα διασυνοριακά δέματα,
δ) τα ονόματα των υπεργολάβων τους, μαζί με τυχόν
πληροφορίες στην κατοχή των φορέων σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων,
που παρείχαν οι εν λόγω υπεργολάβοι,
ε) κατά περίπτωση, οποιονδήποτε δημοσίως διαθέσιμο τιμοκατάλογο που ισχύει την 1η Ιανουαρίου κάθε
ημερολογιακού έτους για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.
Άρθρο 4
Διαφάνεια των διασυνοριακών τιμολογίων
4.1 Οι φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και παρέχουν υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων υποχρεούνται να υποβάλλουν
στην ΕΕΤΤ τον δημόσιο κατάλογο των τιμολογίων που
ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους
για όσες από τις υπηρεσίες παρέχουν, που αναφέρονται
στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, δηλαδή
για 15 απλά, συστημένα και με δυνατότητα εντοπισμού
και παρακολούθησης πορείας ταχυδρομικά αντικείμενα
σε διαφορετικές κατηγορίες βάρους από 500 g έως 5 Kg.
4.2 Οι μέγιστες διαστάσεις των ταχυδρομικών αντικειμένων παρατίθενται στα στοιχεία α) έως θ) του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 (προϊόντα
επιστολικού ταχυδρομείου). Στοιχεία που αναφέρονται
στα στοιχεία ι) έως ιε) (δέματα) δεν πρέπει να είναι μικρότερα από την ελάχιστη διάσταση για τα προϊόντα
επιστολικού ταχυδρομείου, που είναι 20 mm.
4.3 Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα ταχυδρομικά
αντικείμενα που εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες
των στοιχείων α) έως θ), όπως ορίζονται στο παράρτημα
του Κανονισμού, θα πρέπει να δηλώνεται μόνο το αντικείμενο με το φθηνότερο τιμολόγιο.
4.4 Οι τιμές καταχωρούνται χωρίς ΦΠΑ, αλλά περιλαμβάνουν χρεώσεις που ενδεχομένως είναι διακριτές, αλλά
όχι προαιρετικές (π.χ. επίναυλο καυσίμων).
4.5 Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούνται να επισημαίνουν τα προϊόντα που υπόκεινται
σε υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας και να
υποβάλλουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα
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προϊόντα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, ως
εξής: i) εμπορική ονομασία του προϊόντος που επιτρέπει την ταυτοποίησή του, ii) ειδικά χαρακτηριστικά του
προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της μορφής)
και iii) πληροφορίες σχετικά με πιθανούς γεωγραφικούς
περιορισμούς, που σχετίζονται με την παράδοση του
προϊόντος.
4.6 Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ έως την 31η
Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, τις πληροφορίες
που αφορούν τις τιμές σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.
1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής, που ανέπτυξε για λογαριασμό των Εθνικών
Ρυθμιστικών Αρχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ΕΕΤΤ αποστέλλει τις πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, μέσω της ίδιας εφαρμογής, έως την
28η Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Η ΕΕΤΤ
μπορεί να ελέγχει τα υποβληθέντα δεδομένα πριν την
αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει όλα τα δημόσια
τιμολόγια που λαμβάνει σε ειδικό για τον σκοπό αυτό
δικτυακό τόπο, έως την 31η Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους.
Άρθρο 5
Αξιολόγηση διασυνοριακών τιμολογίων
καθολικής υπηρεσίας
5.1 Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, προσδιορίζει, για καθένα από τα
μεμονωμένα ταχυδρομικά αντικείμενα της παραγράφου
4.1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, τα διασυνοριακά τιμολόγια, τα οποία υπόκεινται στην υποχρέωση
παροχής καθολικής υπηρεσίας και για τα οποία αντικειμενικά κρίνει απαραίτητη την αξιολόγησή τους.
5.2 Για τον σκοπό της παραγράφου 5.1, η EETT χρησιμοποιεί τον επιλεκτικό μηχανισμό προκαταρκτικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας,
ο οποίος προτείνεται στην από 12.12.2018 ανακοίνωση
της ΕΕ. Ο μηχανισμός είναι απλός και σαφής και δεν βασίζεται στο κόστος (ή σε δείκτες κόστους), που αποτελούν μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο μηχανισμός
αυτός επιτρέπει την δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής
σύγκρισης των αντίστοιχων τιμολογίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ΕΕΤΤ, μέσω σχετικής διαδικτυακής
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να επιτευχθεί μια αληθινή και δίκαιη σύγκριση, τα τιμολόγια στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής διορθώνονται, σύμφωνα με
τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, όπως καθορίζονται
από την Eurostat.
Η ΕΕΤΤ δύναται, με δική της απόφαση, να αξιολογεί
άλλα τιμολόγια, εκτός από αυτά που προσδιορίζονται
στο πλαίσιο του συγκρίσιμου επιλεκτικού μηχανισμού
σε επίπεδο ΕΕ, ως αποτέλεσμα δικής της απόφασης ή
με βάση έναν επιπρόσθετο επιλεκτικό μηχανισμό προκαταρκτικής αξιολόγησης.
5.3 Η ΕΕΤΤ αξιολογεί τα προεπιλεγμένα τιμολόγια
της ανωτέρω παραγράφου 5.1 ανωτέρω, με βάση τις
παραγράφους 2 και (προαιρετικά) 3 του άρθρου 6 του
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Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, προκειμένου να εντοπιστούν
τα διασυνοριακά τιμολόγια που θεωρεί ότι είναι υπερβολικά υψηλά λαμβανομένων υπ’ όψιν των «…κατευθυντηρίων γραμμών προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για
τη διαφάνεια και την αξιολόγηση των διασυνοριακών
τιμολογίων δεμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
2018/644 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263
της Επιτροπής», που περιέχονται στην από 12.12.2018
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5.4. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 5.3, η ΕΕΤΤ, όταν το
κρίνει απαραίτητο, ζητεί τυχόν επιπλέον αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά με τα προς αξιολόγηση τιμολόγια. Τα
αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ εντός
μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, μαζί με κάθε
αιτιολόγηση των υπό αξιολόγηση τιμολογίων.
5.5 Η ΕΕΤΤ υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
αξιολόγησή της μέχρι τις 30 Ιουνίου του σχετικού ημερολογιακού έτους. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ διαβιβάζει μια μη
εμπιστευτική έκδοση αυτής της αξιολόγησης στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση τη
μη εμπιστευτική έκδοση της αξιολόγησης που υποβάλει
η ΕΕΤΤ εντός μηνός από την παραλαβή της.
Άρθρο 6
Κυρώσεις
Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, άρθρα 1 εως 6,
επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 17 του
ν. 4053/2012, όπως ισχύει.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 165725
(4)
Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού
Θεσπρωτίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133), όπως
σήμερα ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ Α΄ 234), όπως
σήμερα ισχύει.
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 47).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 21).
7. Την 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών περί διορισμού του Βασιλείου Μιχελάκη
του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 250/
26-05-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 1069/1980
(ΦΕΚ Α΄191), όπως σήμερα ισχύουν.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 252 παρ. 4 και 255 του
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-06-2006).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4623/2019
(ΦΕΚ Α΄134).
11. Το π.δ. 308/1994 «Σύσταση ενιαίας επιχείρησης
ύδρευσης-αποχέτευσης με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
του Νομού Θεσπρωτίας”» (ΦΕΚ Α΄165).
12. Τις 904/27-03-2001 (ΦΕΚ Β΄846/3-07-2001), και
6307/29-11-2002 (ΦΕΚ Β΄14/14-01-2003) αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου και την
37922/8184/27-07- 2015 (ΦΕΚ Β΄1655/6-08-2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας περί τροποποίησης
της συστατικής πράξης της εν θέματι Επιχείρησης.
13. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’98), όπως σήμερα ισχύει.
14. Την 210/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας «Τροποποίηση της
συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)».
15. Τη με αριθμ. 4338/19-9-2019 βεβαίωση της εν θέματι επιχείρησης περί μη πρόκλησης δαπάνης σε βάρος
του προϋπολογισμού της από την τροποποίηση της συστατικής της πράξης.
16. Την οικ. 75532/02-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Αναπλήρωση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 210/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας, με την
οποία τροποποιείται το άρθρο 5 της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), η οποία εγκρίθηκε με το
άρθρο 1 του π.δ. 308/1994 (ΦΕΚ Α΄165) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις 904/27-03-2001 (ΦΕΚ Β΄846/
3-07-2001), 6307/29-11-2002 (ΦΕΚ Β΄14/14-01-2003)
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου
και την 37922/8184/27-07-2015 (ΦΕΚ Β΄1655/6-08-2015)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:
Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από:
- τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο,
ως Πρόεδρο
- έξι (06) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των
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οποίων οι τέσσερις (04) ανήκουν στην παράταξη του
επιτυχόντος συνδυασμού
- ένα (01) μέλος, με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική
οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον
ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στη
επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν
- ένα (01) μέλος, με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής,
κάτοχο πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου
της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις
συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και
- δύο (02) δημότες ή μόνιμους κατοίκους με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο
της επιχείρησης, με τους αναπληρωτές τους.
Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους,
γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ
των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (03) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω συστατική πράξη, όπως
έχει τροποποιηθεί.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 4 Νοεμβρίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ι

Αριθμ. αποφ. 68
(5)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
(ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 254-264 του ν.3463/2006,
όπως ισχύουν.
2) Την απόφαση (ΦΕΚ 1039Β΄/27-5-2011) περί συγ-
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χώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου
Θηβαίων σε μία, με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων και διακριτικό τίτλο
ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
3) Το άρθρο 7 του ν.4354/2015 (περίπτ. στ παρ.1).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16.12.2015 τ.A’).
5) Το άρθρο 16 του Κανονισμού Προσωπικού της
ΔΗ.Κ.Ε.Θ., όπως ισχύει, έπειτα από τις υπ’ αρ. 38/2015
και 90/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιχείρησης και του
Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
6) Τις 51/2015 και 139/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. της
ΔΗ.Κ.Ε.Θ. και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, με
τις οποίες καθιερώθηκε διαφορετικό ωράριο λειτουργίας
δραστηριοτήτων και απασχόλησης προσωπικού.
7) Το γεγονός ότι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας,
του Δημοτικού Χειμερινού Κινηματογράφου και του Θερινού Κινηματογράφου, καθ΄ όλες τις ημέρες του μήνα,
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, ως εξής:
i. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ: ώρες λειτουργίας 7.30 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες).
ii. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ώρες
λειτουργίας 17.30 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες).
iii. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ώρες
λειτουργίας 19.00 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες).
8) Το γεγονός ότι, για την κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών των δραστηριοτήτων, απαιτείται η απασχόληση των υπαλλήλων καθ’ όλες τις ημέρες του μήνα, νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, με την κατανομή
τους σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών.
9) Το γεγονός ότι, λόγω της φύσεως του αντικειμένου
των δραστηριοτήτων και του αριθμού του προσωπικού, προκύπτουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, που
επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων,
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες, καθώς
επίσης Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και δεν είναι
δυνατό να καλυφθούν με απλή κατανομή σε βάρδιες,
δεδομένου ότι:
1) ο υπάλληλος, χειριστής των οπτικοακουστικών
μέσων είναι απαραίτητο να απασχολείται τόσο κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο
Συνεδριακό Κέντρο, όσο κατά τη διάρκεια προβολής
των κινηματογραφικών ταινιών στο χειμερινό και θερινό κινηματογράφο και κατά τη διάρκεια προβολής της
εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης,
2) ο υπάλληλος, συντονιστής λειτουργίας, είναι απαραίτητο να απασχολείται κατά τη διάρκεια όλων των εκδηλώσεων με σκοπό την παροχή κάθε είδους εργασίας
που απαιτείται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη υλο-
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ποίησή τους (μικροφωνική εγκατάσταση, διαμόρφωση
χώρων, εισπράξεις, κ.λπ.), προγραμματισμός προβολής
κινηματογραφικών ταινιών στο χειμερινό και θερινό κινηματογράφο, ενημέρωση κοινού, απασχόληση στην
έκδοση - ακύρωση εισιτηρίων στον κινηματογράφο,
3) ο υπάλληλος υποδοχής - φιλοξενίας είναι απαραίτητο να απασχολείται κατά κύριο λόγο στο κυλικείο του
Συνεδριακού Κέντρου, το οποίο απαιτείται να παραμένει
ανοιχτό τόσο κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των
εκδηλώσεων, όσο κατά την προβολή των κινηματογραφικών ταινιών, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο
απασχολείται επίσης και στο κυλικείο του Θερινού Κινηματογράφου,
4) οι υπάλληλοι καθαριότητας της επιχείρησης, απαιτείται να απασχολούνται σε όλους τους χώρους όπου
στεγάζονται δραστηριότητές της (Γραφεία Διοίκησης,
Συνεδριακό Κέντρο, χειμερινός και θερινός Κιν/φος,
Δημοτικό Ωδείο, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής κ.λπ.),
10) Το γεγονός ότι η ως άνω αναφερόμενη απασχόληση κρίνεται απαραίτητη, λόγω της ιδιαιτερότητας του
αντικειμένου (λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου
επί επτά (7) ημέρες εβδομαδιαίως, πραγματοποίηση
εκδηλώσεων επί επτά (7) ημέρες εβδομαδιαίως, λειτουργία θερινού κινηματογράφου επί επτά (7) ημέρες
εβδομαδιαίως), ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη
και αποτελεσματική λειτουργία των δραστηριοτήτων.
11) Το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της επιχείρησης.
12) Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας,
υπέρ της πρότασης ψήφισαν υπέρ και τα εννέα (9) παρόντα μέλη στη συνεδρίαση εγκρίνεται:
Η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού
της επιχείρησης, που απασχολείται στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Θήβας, το Δημοτικό Χειμερινό Κινηματογράφο, και το Θερινό Κινηματογράφο όλες τις ημέρες
του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εξαιτίας του
γεγονότος ότι η λειτουργία των δραστηριοτήτων έχει
συγκεκριμένα καθοριστεί:
1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ: ώρες λειτουργίας 7.30 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές
και εξαιρέσιμες αργίες)
2) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ώρες
λειτουργίας 17.30 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες)
3) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ώρες
λειτουργίας 19.00 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες)
Οι υπάλληλοι καθαριότητας της επιχείρησης, απαιτείται να απασχολούνται σε όλους τους χώρους όπου
στεγάζονται δραστηριότητές της (Γραφεία Διοίκησης,
Συνεδριακό Κέντρο, χειμερινός και θερινός Κιν/φος,
Δημοτικό Ωδείο, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής κ.λπ.),
προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, με σκοπό την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη
λειτουργία των δραστηριοτήτων για το έτος 2020, ανά
εξάμηνο και ανά υπάλληλο, ως εξής:
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1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΩΝ
1
120
96
96
1
1

120
120

96
96

96
96

2

120

96

96

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΩΝ
1
120
96
96
1
1

120
120

96
96

96
96

2

120

96

96

Δηλαδή πέντε (5) υπάλληλοι για υπερωριακή απογευματινή εργασία έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο
και ανά υπάλληλο, πέντε (5) υπάλληλοι για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως
ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο και πέντε (5) υπάλληλοι για υπερωριακή εργασία κατά τις
νυχτερινές ώρες έως ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια είναι τα ανώτερα και δύναται να πραγματοποιηθούν εφόσον οι ανάγκες των
δραστηριοτήτων το επιβάλλουν.
Η αμοιβή του προσωπικού που θα απασχοληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τ.A’).
Η κατανομή των ανωτέρω ωρών πραγματοποιείται με εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, που εκδίδεται από την
επιχείρηση και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ως νόμιμο εκπρόσωπό της. Από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΚΑE 60.01.00 του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., έτους 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θήβα, 22 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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