
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017) με 
τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χά-
ραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των 
ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 154551/1839/
13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β΄/25-07-2017).

2 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων Καματερού.

3 Συμπλήρωση της αριθμ. 75736/21-3-2018 (ΦΕΚ 
1134/Β΄/28-3-2018) απόφασης καθιέρωσης υπε-
ρωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλ-
λήλους των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου 
Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα από δημοσι-
εύσεως της παρούσας έως 30 Ιουνίου 2018.

4 1η τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 
299/2017 (απ:33186/27-12-2017) απόφασης Δη-
μάρχου περί καθιέρωσης και κατανομής υπερω-
ριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού 
ωραρίου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για 
την περίοδο έως 31/12/2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 169774/2784 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017) με 
τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάρα-
ξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορει-
βατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 154551/1839/
13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β΄/25-07-2017). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 9 του ν. 998/1979 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 9 του 
ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 
πολεοδόμηση - βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - ρυθμίσεις 
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α΄).

2. Το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - βιώσιμη ανάπτυξη 
οικισμών - ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 159/Α΄), με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα 
άρθρα 45 έως 61 του ν. 998/1979 και συγκεκριμένα το 
άρθρο 56 αυτού περί ορειβατικών καταφυγίων.

3. Τις διατάξεις του αρθρ. 19 του ν. 998/1979 και τις 
διατάξεις του π.δ. 67/1981 «περί προστασίας της Ελλη-
νικής Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας» (ΦΕΚ 
23/Α΄/ 30-1-1981 και 43/18-2-1981).

4. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α΄), όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν με το ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βι-
οποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Β΄).

5. Το αρθρ. 57 παρ. 13 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄), όπως 
διορθώθηκε με την παρ. 14 του αρθρ. 6 του ν. 2240/1994 
(ΦΕΚ 153/Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρο 29 
ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄), καθώς και με την παρ. 3 του 
άρθρου 53 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος κ.λπ.» (ΦΕΚ 24/Α΄).

6. Τη Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και 
του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη (Σύμβαση 
Βέρνης), που κυρώθηκε με τον ν.1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α΄).

7. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχε-
διασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 207/Α΄).

8. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄).

9. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄).

10. Το ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσε-
ων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης (EEL 94/1/28.3.2014) και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 148/Α΄).
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11. Τα άρθρα 100 και 280 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄), όπως ισχύουν.

12. Το ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α΄).

13. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 
33318/3028/11-12-1998 «Καθορισμός μέτρων και δια-
δικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλω-
ρίδας» (ΦΕΚ 1289/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την κοι-
νή υπουργική απόφαση αριθμ. Η.Π. 14849/853/Ε103/ 
04-04-2008 «Τροποποίηση των αριθμ. 33318/1510/2005 
κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ 1289/Β΄) και (ΦΕΚ 
992/Β΄), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/104 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 645/Β΄).

14. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Η.Π. 
37338/1807/Ε/103/01.09.2010 «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανί-
δας και των οικοτόπων/ ενδιαιτημάτων της» (ΦΕΚ 1495/
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουρ-
γική απόφαση αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, 
«Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» (ΦΕΚ 1495/Β΄), 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, 
όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

15. Την υπουργική απόφαση 1958/2012 «Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 
1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21-09-2011» (ΦΕΚ 21/Β΄), 
Παράρτημα Ι, Ομάδα 1η, όπως τροποποιήθηκε και κω-
δικοποιήθηκε με την 37674/27-7-2016 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/Β΄).

16. Τις διατάξεις της με αριθμ. 66102/970/23-2-1995 
απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 170/Β΄) περί 
«Ρυθμίσεως θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώ-
ρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και 
στις δασικές εκτάσεις της Χώρας».

17. Τις διατάξεις της αριθμ. 115973/6088/27-10-2014 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός δικαιολογητικών για 
την έκδοση: (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) 
πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 2961/Β΄).

18. Τις διατάξεις της με αριθμ. 132576/6266/19-11-
2015 απόφασης του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος με 
θέμα «Υποδείγματα για την έκδοση: (Α) Απόφασης 
έγκρισης επέμβασης και (Β) Πράξεως πληροφοριακού 
χαρακτήρα».

19. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄/30-10-2017) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

20. Το π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄).

21. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων με τα οποία το Υπουργείο 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετο-
νομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρό-

τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 114/Α΄).

22. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).

23. 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΄).

24. Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελ-
λο» (ΦΕΚ 3722/Β΄).

25. Την αριθμ. 151344/165/18-01-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017) με τίτλο «Καθορι-
σμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διά-
νοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών 
μονοπατιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 151344/165/18-1-2017 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αριθμ. 154551/1839/13-07-2017 υπουργική από-
φαση, ως ακολούθως:

1) Στο άρθρο 3 «Κατηγορίες ορειβατικών - πεζοπορι-
κών μονοπατιών» προστίθεται κατηγορία, ως εξής:

Γ. Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μονοπάτια μπορούν 
να συνδυάζονται, συμπληρώνονται ή/και συνεχίζονται 
και να αποτελέσουν ένα ενιαίο δίκτυο ορειβατικών - πε-
ζοπορικών μονοπατιών σε μια ευρύτερη περιοχή (π.χ. 
Περιφέρεια, περιοχή αρμοδιότητας πέραν του ενός δή-
μου, νησί) και να φέρουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς 
την κατασκευή και τη σήμανση τους.

2) Στο άρθρο 12 «Πιστοποίηση ορειβατικών/πεζοπο-
ρικών μονοπατιών», προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

Η διαδικασία της πιστοποίησης και η παροχή της σχε-
τικής ετικέτας (κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 9 της 
υπουργική απόφαση του θέματος όπως ισχύει), προς τα 
υφιστάμενα μονοπάτια ή/και δίκτυα μονοπατιών περι-
γράφεται ως εξής :

α. Εντός του χρονικού ορίου των 3 ετών μέσα στο 
οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή και η αξιο-
λόγηση των υφιστάμενων μονοπατιών, όπως προβλέπε-
ται στο άρθρο 19 της παρούσας, και μετά την δημοσιο-
ποίηση της παρούσας, οι δικαιούχοι οι οποίοι κατά την 
κρίση τους πληρούν τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, 
δύναται να συντάξουν τον προαναφερόμενο Φάκελο Κα-
ταγραφής - Αξιολόγησης στην οικεία Διεύθυνση Δασών. 
Εφόσον συντρέχουν όλα τα προαπαιτούμενα, παραλαμ-
βάνουν την ετικέτα πιστοποίησης κατά τα αναγραφόμε-
να του άρθρου 9 παρ. στ.

β. Με την ολοκλήρωση της εργασίας της καταγραφής, 
οι δικαιούχοι των μονοπατιών ή των δικτύων μονοπατιών 
που έχουν αξιολογηθεί ότι εμπίπτουν στην κατηγορία Α 
κατά τα προαναφερόμενα, παραλαμβάνουν την ετικέτα 
πιστοποίησης την οποία υποχρεούνται να τοποθετήσουν 
κατά τα αναγραφόμενα του άρθρου 9 παρ. στ.

γ. Με την ολοκλήρωση της εργασίας της καταγραφής, 
οι δικαιούχοι των μονοπατιών ή των δικτύων μονοπα-
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τιών που έχουν αξιολογηθεί ότι εμπίπτουν στην κατηγο-
ρία Β κατά τα προαναφερόμενα, για να παραλάβουν την 
ετικέτα πιστοποίησης πρέπει να προβούν στις παρακάτω 
ενέργειες :

- Όσον αφορά στο κατάστρωμα, οι εργασίες αποκα-
τάστασης και συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν από τον εκάστοτε δικαιούχο κατά τα αναγραφό-
μενα του άρθρου 11 παρ. 4α ή 4β αναλόγως.

- Όσον αφορά στη σήμανση περιγράφονται οι παρα-
κάτω υποπεριπτώσεις:

i) Στην περίπτωση που οι πινακίδες σήμανσης έχουν 
κατασκευαστεί και τοποθετηθεί κατά τα προβλεπόμενα 
στην υπουργική απόφαση του θέματος όπως ισχύει, και 
μέρος αυτών ή το σύνολο τους έχουν φθαρεί, θα πρέ-
πει να αντικατασταθούν κατά περίπτωση, με κατάθεση 
απλής Τεχνικής Έκθεσης - Περιγραφής στην οικεία Διεύ-
θυνση Δασών, χωρίς να απαιτείται μελέτη.

ii) Στην περίπτωση που οι πινακίδες σήμανσης έχουν 
άλλες διαστάσεις και άλλες αναγραφόμενες πληροφορί-
ες από τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση του 
θέματος όπως ισχύει, αλλά βρίσκονται σε καλή κατάστα-
ση, τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν ή/και συμπλη-
ρωθούν κατ΄ ελάχιστο οι Πινακίδες Υποδοχής με όλες τις 
προβλεπόμενες πληροφορίες κατά τα αναγραφόμενα 
του άρθρου 9 παρ. α της υπουργική απόφαση του θέ-
ματος όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά, για τα υφιστάμενα 
μονοπάτια ή δίκτυα μονοπατιών (προ της δημοσίευσης 
της υπουργική απόφαση 151344/165 «Καθορισμός τεχνι-
κών προδιαγραφών χάραξης, διάνοιξης και συντήρησης 
των ορεινών - πεζοπορικών μονοπατιών») διατηρείται 
η σήμανση που έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 
προηγούμενες οδηγίες του Υπουργείου (βλ. άρθρο 10, 
παρ. Β1 της σχετικής υπουργική απόφαση όπως ισχύει). 
Η αντικατάσταση ή συμπλήρωση των παραπάνω Πινα-
κίδων Υποδοχής, δύναται να γίνει με κατάθεση απλής 
Τεχνικής Έκθεσης - Περιγραφής στην οικεία Διεύθυνση 
Δασών, χωρίς να απαιτείται μελέτη.

δ. Όσον αφορά στα μονοπάτια ή τα δίκτυα μονοπατιών 
που μελετώνται, εγκρίνονται και κατασκευάζονται μετά 
την υπογραφή της υπουργική απόφαση 151344/165/
18-01-2017 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χά-
ραξης, διάνοιξης και συντήρησης των ορεινών - πεζο-
πορικών μονοπατιών» όπως ισχύει, με την ολοκλήρωση 
των εργασιών συντήρησης, διάνοιξης και σήμανσης, 
ο δικαιούχος ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Δασών 
και παραλαμβάνει την ετικέτα πιστοποίησης. Στην περί-
πτωση που σε μελλοντική αυτοψία διαπιστωθούν ελλεί-
ψεις ή παρατυπίες στο μονοπάτι ή το δίκτυο, η αρμόδια 
Σ.Ε.Π.Ο.Δ., επισημαίνει τα σημεία ή τα στοιχεία που χρή-
ζουν επιδιόρθωσης, συντήρησης ή συμπλήρωσης και 
ενημερώνει μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δασών τον 
δικαιούχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Εάν πα-
ρέλθει διάστημα πέραν των τριών μηνών και δεν πραγ-
ματοποιηθούν οι σχετικές εργασίες η οικεία Διεύθυνση 
Δασών, μπορεί να αποσύρει την ετικέτα πιστοποίησης 
από το μονοπάτι ή το δίκτυο.

ε. Η ετικέτα πιστοποίησης τοποθετείται στην Πινακί-
δα Υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 9 της 
υπουργική απόφαση του θέματος όπως ισχύει. Η ημερο-

μηνία της επόμενης συντήρησης η οποία αναγράφεται 
σε αυτήν καθορίζεται με βάση τη σχετική έκθεση που 
συντάσσει η αρμόδια Σ.Ε.Π.Ο.Δ. μετά την ετήσια συνε-
δρίαση της και τους σχετικούς ελέγχους και αυτοψίες 
που διενεργεί τον Οκτώβριο κάθε έτους ως οφείλει, αλλά 
και κάθε φορά που συντρέχει ειδικός λόγος (π.χ. μετά 
από κάποιο έκτακτο σοβαρό καιρικό φαινόμενο, μετά 
από ένα σεισμό κ.ο.κ.) ο οποίος ενεργοποιεί έκτακτη 
συνεδρίαση της.

3) Στο άρθρο 13 «Δικαιούχοι κατασκευής και συντή-
ρησης ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών», τροπο-
ποιούνται οι παράγραφοι 1β και 2β, ως εξής:

α. το πρώτο εδάφιο της παρ. 1β αντικαθίσταται, ως 
εξής: «Εκτός από τη δασική υπηρεσία, δικαιούχοι για 
την κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών -πεζοπορι-
κών μονοπατιών δύναται να είναι οι Οργανισμοί Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, οι φορείς 
διαχείρισης προστατευομένων περιοχών καθώς και τα 
σωματεία ορειβατών, πεζοπόρων και αναρριχητών, φιλο-
περιβαλλοντικοί, κυνηγετικοί και ποδηλατικοί σύλλογοι 
ή/και σωματεία, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - 
Αναρρίχησης (Ε.Ο.O.A.), οι Κοινωνικές Συνεταιριστι-
κές Επιχειρήσεις συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας 
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ), οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες 
(Α.Μ.Κ.Ε.) που εντάσσονται στους Φορείς Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Τουρισμού μετά από έγκριση δασικής 
μελέτης που ακολουθεί το διάγραμμα ύλης του Παραρ-
τήματος Ι της παρούσας».

β. η παρ. 2β αντικαθίσταται, ως εξής:
«Η συντήρηση και η οροσήμανση των υφιστάμενων 

ορειβατικών μονοπατιών δύναται να βαρύνει το δημόσιο 
ή άλλο ενδιαφερόμενο φορέα όπως και τους παραπά-
νω δικαιούχους της παρ. 1β (OTA, Φορέας Διαχείρισης 
Προστατευόμενης Περιοχής, Σωματείο, Α.Μ.Κ.Ε. κ.λπ.), 
και ανατίθεται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος 
και έγκριση αυτού από την οικεία δασική υπηρεσία, της 
έκθεσης της Σ.Ε.Π.Ο.Δ και της αντίστοιχης εκτίμησης της 
οικονομικής δαπάνης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 
της παρούσης.

4) Στο άρθρο 15 «Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορι-
κών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων», τροποποιούνται 
οι παρ. 1 και 4 ως εξής:

α. Η παρ. 1) αντικαθίσταται ως εξής:
Η Διεύθυνση Δασών κάθε Νομού υποχρεούται κάθε 2 

έτη να συστήνει -μη αμειβόμενες-Συμβουλευτικές Επι-
τροπές Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.), που 
θα αποτελείται από: εκπρόσωπο την τοπικής δασικής 
υπηρεσίας, εκπρόσωπο του οικείου ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-
μού, εκπροσώπους ορειβατικών συλλόγων, σωματείων, 
εν δυνάμει δικαιούχους κατά το άρθρο 13 και ενδεχομέ-
νως άλλων σχετικών φορέων της περιοχής (π.χ. εκπρο-
σώπους ΑμεΑ). Ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές, 
δύναται να συστήνεται υπό την οικεία Διεύθυνση Δασών 
Συμβουλευτική Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων 
(Σ.Ε.Π.Ο.Δ.), για κάθε νησί ξεχωριστά. Επισημαίνεται ότι 
η συγκρότηση Σ.Ε.Π.Ο.Δ. είναι επιτακτική, προκειμένου 
να χρηματοδοτηθούν από σχετικές πιστώσεις έργα ως 
ανωτέρω.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21858 Τεύχος Β’ 2004/04.06.2018

β. Στην παρ. 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Πέραν των συνεδριάσεων που προβλέπονται στην 

ανωτέρω παράγραφο, η Σ.Ε.Π.Ο.Δ. οφείλει να συνεδρι-
άζει και πραγματοποιεί ελέγχους και αυτοψίες και να 
καταθέτει την αντίστοιχη Έκθεση για τις ανάγκες συντή-
ρησης που μπορεί να έχουν προκύψει και σε έκτακτες 
περιστάσεις όπως π.χ. μετά από κάποιο έκτακτο σοβαρό 
καιρικό φαινόμενο, μετά από ένα σεισμό κ.ο.κ.

5) Στο άρθρο 16 «Καταγραφή μονοπατιών», τροποποι-
ούνται οι παρ. 2 και 3 ως εξής:

α. η παρ. 2, αναριθμείται σε παρ. 2.1 και στο τέλος αυ-
τής προστίθεται παρ. 2.2 ως εξής:

2. Οι οικείες Διευθύνσεις Δασών των Νομών, προ-
κειμένου να πραγματοποιήσουν την καταγραφή των 
υφιστάμενων μονοπατιών πλην των εθνικών και των 
ευρωπαϊκών (η καταγραφή των οποίων γίνεται από την 
Ε.Ο.Ο.Α σε συνεργασία με τη Γεν. Διεύθυνση Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος και Α.Π. του ΥΠΕΝ), αναθέτουν 
στη Σ.Ε.Π.Ο.Δ. να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες 
και υλικό ώστε για κάθε μονοπάτι ή δίκτυο μονοπατιών 
να συνταχθεί σχετικός Φάκελος Καταγραφής -Αξιολόγη-
σης στον οποίο θα εμπεριέχονται τα παρακάτω στοιχεία :

Α) Γενική έκθεση για κάθε μονοπάτι ή δίκτυο μονο-
πατιών.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει τη γενική εικόνα του δικτύ-
ου (γεωγραφική και διοικητική ένταξη), το ιστορικό και 
το πλαίσιο δημιουργίας του (πρόγραμμα, χρηματοδότη-
ση, φορέας υλοποίησης κ.λπ.), την κατάσταση λειτουργί-
ας του και τη διασύνδεση του με την τοπική οικονομία.

Β) Στοιχεία καταγραφής και ιδιότητες διαδρομών.
Αρχείο με τη γεωμετρία της διαδρομής, δηλαδή αρ-

χείο με συντεταγμένες του ίχνους του μονοπατιού στο 
έδαφος. Η πληροφορία αυτή :

- θα περιγράφεται ψηφιακά κατά τα αναγραφόμενα 
στην παρ. 1α του παρόντος άρθρου της υπουργική από-
φαση 151344/165/18-01-2017 "Καθορισμός τεχνικών 
προδιαγραφών χάραξης, διάνοιξης και συντήρησης των 
ορεινών -πεζοπορικών μονοπατιών" όπως ισχύει,

- θα είναι διορθωμένη πάνω σε ορθοφωτογραφίες ή 
ορθοφωτοχάρτες συνορθωμένα στο ΕΓΣΑ87 και θα πα-
ραδοθεί σε αρχεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφο-
ριών (ESRI shapefiles). Η βάση δεδομένων του shapefile 
(αρχείο dbf ) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τρία πεδία, 
όπου θα καταχωρηθούν οι ιδιότητες κάθε διαδρομής.

- κατ΄ εξαίρεση, αν δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρι-
σης αρχείων shapefiles, τα δεδομένα μπορούν να παρα-
δοθούν σε αρχεία DXF (.dxf ). Στην περίπτωση αυτή, οι 
ιδιότητες των διαδρομών θα παραδοθούν σε ένα αρχείο 
Πίνακα Excel, με την ονομασία ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑ-
ΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ με τη δομή που περιγράφεται 
πιο κάτω (κατά το συνημμένο πρότυπο).

ΔΟΜΗ του «Πίνακα Στοιχείων Καταγραφής Μονοπα-
τιών» (Excel) :

Ο Πίνακας Στοιχείων Καταγραφής Μονοπατιών (Excel), 
θα έχει 6 στήλες (PERIOXI, DIADROMI, SKELOS, EIDOS, 
DYSKOLIA, SXOLIO) και όσες γραμμές απαιτηθούν 
(ανάλογα με τον αριθμό των μονοπατιών). Για κάθε με-
μονωμένο μονοπάτι αρκεί μία σειρά, για κάθε δίκτυο 
περισσότερες.

Ι) Διευκρινιστικά στοιχεία (ως προς το Excel):
- ΣΤΗΛΗ DIADROMH: Το κάθε δίκτυο μονοπατιών μπο-

ρεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες διαδρομές. 
Κάθε διαδρομή μπορεί να αποτελείται από 1 ή περισ-
σότερες γραμμές (polylines). Όλες οι γραμμές της ίδιας 
διαδρομής θα πρέπει να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό 
αναγνώρισης, που θα καταχωρηθεί σε ένα πεδίο κειμέ-
νου με ένα χαρακτηριστικό όνομα π.χ. Τμήμα 1.

- ΣΤΗLΗ EIDOS: Για κάθε διαδρομή (το σύνολο δηλαδή 
των τμημάτων) θα πρέπει να προταθεί ο χαρακτηρισμός 
της, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 «Είδη ορει-
βατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» «Γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπα-
τιών» της υπουργική απόφαση του θέματος όπως ισχύει 
για τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, δηλαδή:

Ε (Enter) για τα Μονοπάτια Αναψυχής,
L (Learn) για Εκπαιδευτικά - θεματικά μονοπάτια,
Β (Bike) για Ποδηλατικά μονοπάτια,
A (Amea) για Μονοπάτια προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ, 
και για την κατηγορία 5
Τ (Trad) για τα Μονοπάτια Διαβίωσης
- ΣTHLH DYSKOLIA: Για κάθε διαδρομή (το σύνολο 

δηλαδή των τμημάτων) θα πρέπει να προταθεί ο χαρα-
κτηρισμός της, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5 
«Είδη ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» και τα 
κριτήρια του άρθρου 5 «Γεωμορφολογικά χαρακτη-
ριστικά ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών» της 
υπουργική απόφαση του θέματος όπως ισχύει για τις 
κατηγορίες 1, 2, 3, 4, δηλαδή:

Ε (EASY-ΕΥΚΟΛΗ)
Μ (MEDIUM-ΜΕΤΡΙΑ)
Η (HARD-ΔΥΣΚΟΛΗ)
VH (VERY HARD - ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ)
- ΣΤΗΛΗ SXOLIA: Μπορούν να προστεθούν σχόλια ανά 

διαδρομή αναφερόμενα στο σύνολο της ή σε συγκεκρι-
μένα τμήματα

ii) Διευκρινιστικά στοιχεία (ως προς τα αρχεία 
shapefile):

Γενικότερα στα shapefiles θα συμπεριλαμβάνονται τα 
στοιχεία που καταγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ (Excel) και θα καταχωρού-
νται κατά τον ίδιο τρόπο όπως σε αυτόν.

α. Φωτογραφίες των σημείων ενδιαφέροντος του μο-
νοπατιού (μνημεία, εκκλησίες, αλώνια, θέσεις ιδιαίτερης 
θέας, τμήματα τεχνικής δυσκολίας). Οι φωτογραφίες 
πρέπει να έχουν στα μεταδεδομένα τους την πληροφο-
ρία της θέσης λήψης.

β .Περιγραφή κειμένου που πρέπει να τεκμηριώνει το 
χαρακτήρα της διαδρομής (Αναψυχής, Εκπαιδευτική, 
Ποδηλατική, ΑΜΕΑ, Επιβίωσης), κάνοντας αναφορά στα 
σχετικά σημεία ενδιαφέροντος πάνω στην πορεία.

γ. Περιγραφή και φωτογραφία των στοιχείων σή-
μανσης (πινακίδες εισόδου, πινακίδες κατεύθυνσης, 
πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, επιβεβαιωτικά 
σημάδια), ταξινομημένων ως προς το είδος, το μέγε-
θος και το σκοπό. Η περιγραφή και η φωτογραφία των 
πινακίδων θα πρέπει να παρέχει επαρκείς και ακριβείς 
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πληροφορίες για τον τρόπο τοποθέτησης της, την ανα-
γραφόμενη πληροφορία, το υλικό κατασκευής και την 
κατάσταση της.

Γ) Έκθεση αξιολόγησης και κατάταξη του μονοπατιού 
ή του δικτύου σε 2 κατηγορίες, με βάση τη βατότητα 
(κατάσταση του καταστρώματος, άνεση κίνησης σε 
σχέση με τη βλάστηση, ευκολία διέλευσης τεχνικά δύ-
σκολων σημείων, π.χ. Ρεματιές), τη μορφή και συνέπεια 
της σήμανσης και τη συνδεσιμότητα με το γύρω δίκτυο 
οικισμών και εξυπηρετήσεων όπως παρακάτω:

- Κατηγορία Α: Μονοπάτια που βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση (καλή βατότητα, ικανοποιητική δικτύωση, 
ικανοποιητική σήμανση).

- Κατηγορία Β: Μονοπάτια που χρειάζονται βελτιώσεις 
(η βατότητα ή η σήμανση παρουσιάζουν ελλείψεις, ή η 
σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή δεν είναι λειτουργική 
και χρειάζεται ανάπτυξη).

Στην περίπτωση που ένα μονοπάτι ή δίκτυο κατατά-
χτηκε στην Κατηγορία Β στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει 
να περιγράφονται οι ελλείψεις ή και οι ανάγκες παρεμ-
βάσεων, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στη βατότητα, τη 
δικτύωση και τη σήμανση.

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του παραπά-
νω έργου της καταγραφής και αξιολόγησης από διαθέ-
σιμες εθνικές και ευρωπαϊκές πιστώσεις από τις οικεί-
ες Διευθύνσεις Δασών εγκαίρως, τότε η εργασία αυτή 
μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικά γραφεία μελετών κατά 
τα αναγραφόμενα στο άρθρο 16, παρ.2 της υπουργική 
απόφαση του θέματος όπως ισχύει.

Με το πέρας της σύνταξης των παραπάνω Φακέλων 
Καταγραφής - Αξιολόγησης πραγματοποιείται η σύνταξη 
των σχετικών Καταλόγων (βλ. άρθρο 16, παρ. 2.1 της 
σχετικής υπουργική απόφαση όπως ισχύει) καθώς και τα 
λοιπά προβλεπόμενα του ίδιου άρθρου (βλ. άρθρο 16 
παρ. 3 της σχετικής υπουργική απόφαση όπως ισχύει).

β. Στο τέλος της παρ. 3 προστίθενται τα κάτωθι εδάφια:
Όσον αφορά στα υφιστάμενα μονοπάτια ή δίκτυα 

μονοπατιών οι Διευθύνσεις Δασών κάθε Νομού οφεί-
λουν να αποστέλλουν τα στοιχεία της καταγραφής στις 
Γεν. Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέσα στο προβλε-
πόμενο χρονικό διάστημα των 3 ετών σταδιακά όπως 
συγκεντρώνονται και όχι πέραν την παρέλευσης ενός 
επιπλέον μηνός μετά από αυτό. Οι Γεν. Διευθύνσεις Δα-
σών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων οφείλουν να αποστέλλουν άμεσα και πάντως 
όχι πέραν των 10 ημερών τα στοιχεία της καταγραφής 
στην Γεν. Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ, κάθε φορά που παραλαμβάνουν και επεξερ-
γάζονται τα στοιχεία καταγραφής και συντάσσουν το 
σχετικό Φάκελο Καταγραφής - Αξιολόγησης για κάθε 
μεμονωμένο μονοπάτι ή δίκτυο. Στην περίπτωση που 
καταγράφονται πάνω από ένα μονοπάτι ή/και δίκτυο για 
μια περιοχή της δικαιοδοσίας της εκάστοτε Διεύθυνσης 
Δασών, οι Φάκελοι Καταγραφής -Αξιολόγησης αποστέλ-
λονται τμηματικά όπως συμπληρώνονται (δεν απαιτείται 
να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω εργασία για το σύνολο 
της περιοχής).

Όσον αφορά στα μονοπάτια ή τα δίκτυα μονοπατιών 
που μελετώνται, εγκρίνονται και υλοποιούνται μετά την 
υπογραφή της παρούσας υπουργική απόφαση, η κατα-
γραφή τους στους σχετικούς καταλόγους γίνεται άμεσα 
με την έγκριση της οικείας μελέτης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 151344/165/18-1-2017 
(ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017) υπουργική απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνες σε βάρος του τα-
κτικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Μαΐου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 36154/13114 (2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Αγίων 

Αναργύρων Καματερού. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27-1-2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

γ) Της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις, Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης».

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες 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».

ε) Του άρθρου 56 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών και τις διατάξεις του αρ. 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση. Αποκατάσταση των αδικιών και άλλες διατάξεις» 
στ)Το αριθμ. 8523/3-5-2018 αίτημα του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων Καματερού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ΄ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, 
έτους 2018 ως εξής:
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ΄ 
ΕΤΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 8

2 TE ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1 8

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων 
Καματερού οικ. Έτος 2018 ύψους: στον ΚΑ 15.6441.0005 
«Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Συμμαχία αγγελιοφόρων 
για την ανάπτυξη και διάδοση θετικών μηνυμάτων ενά-
ντια στη διαδικτυακή ρητορική μίσους Ε.Ε."» στον οποίο 
έχει προβλεφθεί δαπάνη ποσού 10.688,00 €.

Τυχόν επιπλέον δαπάνη θα προβλεφθεί κατόπιν ανα-
μορφώσεως πριν την χορήγηση της σχετικής έγκρισης 
από τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαΐου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 122848/15-5-2018 (3)
Συμπλήρωση της αριθμ. 75736/21-3-2018 

(ΦΕΚ 1134/Β΄/28-3-2018) απόφασης καθιέρωσης 

υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους 

υπαλλήλους των διαφόρων υπηρεσιών του Δή-

μου Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα από δη-

μοσιεύσεως της παρούσας έως 30 Ιουνίου 2018.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015), σύμφωνα με τις οποίες επιτρέ-
πεται η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ΄ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων των ΟΤΑ, 
για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση, 12ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου 
έχουν αποδυναμωθεί λόγω των αθρόων συνταξιοδοτή-
σεων τα έτη 2013-2017, της μη ανανέωσης συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, των αυτοδίκαιων απολύσεων και της 
θέση σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή των ν. 4024/2011, 
ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013, ενώ μετά την εφαρμογή 
του ν. 3852/2010 όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν 
επιφορτιστεί με πλήθος πολυσύνθετων αρμοδιοτήτων.

3. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες για την απασχό-
ληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η καθαριότητα της πόλης, 
ο έλεγχος και η αστυνόμευση των κοινόχρηστων χώ-

ρων όλες τις ημέρες της εβδομάδας, η τήρηση των 
διατάξεων και η εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων που 
αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, 
θεάτρων των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
χορηγεί η Δημοτική Αρχή, η φύλαξη κτιρίων, αλσών, 
κοιμητηρίων, αποθηκών κ.λπ., και γενικά για τη δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συμ-
φέροντος. Επιπλέον, στην παρούσα συγκυρία ο Δήμος 
μέσω των δομών του καλείται επιπρόσθετα να διαδρα-
ματίσει πρωτεύοντα ρόλο και στην διαχείριση ζητημά-
των, όπως είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η 
ανθρωπιστική κρίση και το ανεξέλεγκτο προσφυγικό 
και μεταναστευτικό ρεύμα.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008) «Περί αναδιορ-
γάνωσης της Δημοτικής Αστυνομίας» και του άρθρου 19 
του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) περί επανίδρυ-
σης της Δημοτικής Αστυνομίας.

5. Την αριθμ. 104044/36624/19-12-2017 (ΦΕΚ 4559/
Β΄/21-12-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για καθιέρωση διαφο-
ρετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμένες υπηρεσίες του 
Δήμου Αθηναίων.

6. Την αριθμ. 25689/9630/27-4-2018 (ΦΕΚ 1538/Β΄/
4-5-2018) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, για καθιέρωση διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας που αφορά τις Γενικές Διευθύνσεις 
του Δήμου Αθηναίων (Γενικούς Διευθυντές και υπαλλή-
λους που στελεχώνουν τα γραφεία τους).

7. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-1997).

8. Τις όμοιες του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007).

9. Την αριθμ. 75736/21-3-2018 (ΦΕΚ 1134/Β΄/
28-3-2018) απόφαση μας, με την οποία καθιερώθηκε 
εργασία με αμοιβή για τους μονίμους υπαλλήλους των 
διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.

10. Την ύπαρξη επιπλέον πιστώσεων στους κωδι-
κούς Φ.10/6012.001, Φ.10/6012.002, Φ.30/6012.001 και 
Φ.30/6012.002 στον προϋπολογισμό του Δήμου, για την 
κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή της σχετικής απο-
ζημίωσης (σχετ. η αριθμ. 118838/10-5-2018 βεβαίωση 
ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).

12. Την αριθμ. 386102/6-12-2016 απόφαση Δημάρχου 
Αθηναίων, με την οποία εκχωρείται το δικαίωμα της υπο-
γραφής των αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής ερ-
γασίας στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 75736/21-3-2018 απόφα-
ση μας, με την οποία καθιερώθηκε εργασία με αμοιβή 
για μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων υπηρεσιών του 
Δήμου Αθηναίων και καθιερώνουμε εργασία κατά τις 
Κυριακές-Αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες για τους 
Γενικούς Διευθυντές και τους υπαλλήλους που στελεχώ-
νουν τα γραφεία τους (με τις προϋποθέσεις στελέχωσης 
που καθορίζει η σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής) για το χρονικό διάστημα από δημο-
σιεύσεως της παρούσας μέχρι 30/6/2018, ως εξής:
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Νυκτερινή εργασία 
καθημερινών πέραν 
της υποχρεωτικής

Εργασία νυκτερινή 
προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής

Εργασία ημερήσια 
Κυριακών και Εξαιρέ-
σιμων

Εργασία νυκτερινή 
Κυριακών και Εξαιρέ-
σιμων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 2 3 ή 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2 2 3 ή 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2 2 4 ή 2

Για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, κατανέμονται επιπλέον πιστώσεις, 
ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φορέας 10 Κ.Α. 6012.001 Φορέας 10 Κ.Α. 6012.002
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 453,60 € 2.058,24 €
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 453,60 € 2.058,24 €
ΣΥΝΟΛΑ 907,20 € 4.116,48 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φορέας 30 Κ.Α. 6012.001 Φορέας 30 Κ.Α. 6012.002
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

453,60 € 2.546,88 €

ΣΥΝΟΛΑ 453,60 € 2.546,88 €
Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής:
α. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΩΡΩΝ έως 20 ώρες μηνιαίως.
β. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ έως 16 ώρες μηνιαίως.
γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ έως 16 ώρες μηνιαίως.
δ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ έως 120 ώρες μηνιαίως. 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ισχύουν ως έχουν τα οριζόμενα στην 75736/21-3-2018 απόφασή μας.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. αποφ. 103/2018 (4)
1η τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 299/2017 (απ:33186/27-12-2017) απόφασης Δημάρχου περί 

καθιέρωσης και κατανομής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου των υπαλ-

λήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Σύρου - 

Ερμούπολης για την περίοδο έως 31/12/2018 .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 Έχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου -αποζημίωση 

προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (ΦΕΚ 2800/τ.Β΄/17-12-2012) έτσι όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1373/
τ.Β΄/24-04-2017) και ισχύει.
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5. Την αριθμ. 299/2017 (απ:33186/27-12-2017) απόφαση Δημάρχου Σύροι - Ερμούπολης με θέμα: «Καθιέρωση και 
κατανομή υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων του Δήμου Σύρου - 
Ερμούπολης για το έτος 2018» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4785/τ.Β΄/29-12-2017.

6. Την αριθμ. 545/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Σύρου - Ερμούπολης με την οποία εγκρίθηκε η καθιέρωση 
24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Δήμου, και την ΑΠ: 11737/
26-2-2018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 994/τ.
Β΄/21-3-2018.

7. Το γεγονός ότι απαιτείται για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών το 
προσωπικό πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας να απασχοληθεί κατά τις απογευματινές ώρες και επιτρέπεται 
στο προσωπικό που ανήκει σε τμήματα που λειτουργούν βάσει νόμου όλες τις μέρες του μήνα και σε εικοσιτετράωρη 
βάση να απασχοληθεί κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε κατ΄ υπέρβαση αυτής.

8. Τη με απ: 8352/18-4-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

9. Τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης O.E. 2018 στον οποίο έχει προβλεφθεί 
η επιπλέον δαπάνη για υπερωριακή εργασία του προσωπικού με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, ύψους 
12.427,39 € η οποία βαρύνει τους Κ.Α. 15.6012, 15.6022, 15.6051.001, 15.6051.003, 15.6051.007 και 15.6052.

10. Τη με απ: 10090/10-5-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί ύπαρξης 
πιστώσεων υπερωριακής εργασίας του προσωπικού με αμοιβή,στο προϋπολογισμό του O.E. 2018.

11. Το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου και τις υπηρεσιακές ανάγκες του, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την αριθμ. 299/2017 (απ:33186/27-12-2017) απόφαση Δημάρχου που δημο-

σιεύτηκε ΦΕΚ 4785/τ.Β΄/29-12-2017 περί καθιέρωσης και κατανομής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του 
κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης λόγω υπηρεσιακών αναγκών για την περίοδο έως 31/12/2018, σύμφωνα με το 
σκεπτικό της παρούσης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κατηγορία
Αριθμός Προτεινό-
μενων Υπαλλήλων 

κατά Κατηγορία

Απογευματινή Εργα-
σία μέχρι 22η ώρα

Νυχτερινή εργασία 
από 22η μέχρι 6η 
πρωινή πέραν της 

υποχρεωτικής

Εργασία Κυριακών 
και Εξαιρέσιμων 

Ημερών πέραν της 
υποχρεωτικής 

(από 6η πρωινή - 
22η ώρα)

ΠΕ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 2 220 20 -

Π Ε (ΙΔΑΧ) 1 40 - -

TE (ΜΟΝΙΜΟΙ) 1 40 - -

ΔΕ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 4 480 80 384

ΔΕ (ΙΔΑΧ) 4 264 40 128

ΥΕ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 1 120 40 128

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ : 13 1164 180 640

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης του O.E. 2018, έχει προβλεφθεί δαπάνη για την ανωτέρω 
υπερωριακή εργασία του προσωπικού με αμοιβή, ύψους 12.427,39 € η οποία βαρύνει τους Κ.Α 15.6012, 15.6022, 
15.6051.001, 15.6051.003, 15.6051.007, 15.6052.

Β. Καταργείται με την παρούσα ο πίνακας της «Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» που απεικονίζεται στην αριθμ. 299/2017 (απ:33186/27-12-2017) απόφαση Δημάρχου.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με αριθμ. 299/2017 (απ:33186/27-12-2017) απόφαση μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 16 Μαΐου 2018

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020040406180008*


		2018-06-05T10:55:01+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




