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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 61705/Δ1.21.203 (1)
Εξαίρεση από την αναστολή του δικηγορικού 

λειτουργήματος .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 παρ. 8 του 

π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του εδαφίου 2 της περ. α της παρ. 1 
του άρθρου 31 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’) «Κώδικας 
Δικηγόρων».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α’), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’) «Σύστα-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποι-
ήθηκε με το ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α’) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

8. Την αριθμ. 50652/Δ1.17441/9-10-2018 (ΦΕΚ 604/
ΥΟΔΔ/2018) απόφαση της αναπληρώτριας Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Θεανώς Φωτίου με την οποία ο Κόλλιας 
Σπυρίδων διορίστηκε σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο 
πολιτικό της γραφείο, αποφασίζουμε:

Την εξαίρεση από την αναστολή του δικηγορικού λει-
τουργήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 2 της 
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 
208 Α’), και επιτρέπεται στον Κόλλια Τρύφωνα του Αργυρί-
ου, να ασκεί από 01/10/2018, παράλληλα με τα καθήκοντα 
του Ειδικού Συμβούλου, το επάγγελμα του Δικηγόρου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και  Διοικητικής 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασυγκρότησης
 ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. 57728/Δ1/19841 (2)
Τροποποίηση της Φ 10034/Δ9/οικ.46598/12718/ 

27-10-2015 απόφασης του Υφυπουργού Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης «Λειτουργία της Διαχειριστικής Επι-

τροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του 

Ο.Γ.Α.», (Β΄ 2364). 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 3 του ν.3050/2002 «Σύσταση Λο-

γαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 214).
β) Του άρθρου 19 του ν. 1361/1983 «Αγροτικές Συνδι-

καλιστικές Οργανώσεις» (Α’ 66) σύμφωνα με τις οποίες 
προϋπόθεση συμμετοχής των Αγροτικών Συνδικαλιστι-
κών Οργανώσεων σε όργανα διοίκησης νομικού προσώ-
που είναι να έχουν καταστατικά, να λειτουργούν και να 
εκλέγουν όργανα διοίκησης.

γ) Του άρθρου 51 του ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - 
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισο-
δήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 85).

δ) Του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 30).

ε) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

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

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

η) Της αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (Β΄2168), όπως 
τροποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11-11-2015 (Β΄2441), 
Υ43/28-04-2017 (Β΄1510), Υ89/28-11-2017 (Β΄4195) και 
Υ24/2-05-2018 (Β΄1546) αποφάσεις του Πρωθυπουργού.

2. Την αριθμ. Φ 10034/Δ9/οικ.46598/12718/27-10-2015 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Λειτουργία της Διαχει-
ριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας 
του Ο.Γ.Α.» (Β΄ 2364)

3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αριθ. 209/Ζ2/
10-5-2018 και 608/Ζ2/30-10-2018 έγγραφα του ΟΠΕΚΑ 
η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συ-
νεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) τελεί υπό εκκαθάριση.

4. Το από 1-2-2017 καταστατικό της Νέας Πανελλή-
νιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρι-
σμών (ΝΕΑ ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 
500/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και κατα-
χωρήθηκε με αυξ. αριθ. 31436 στο βιβλίο σωματείων 
του Πρωτοδικείου Αθηνών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΑ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παρ. 1 περ. γ της αριθ. Φ 10034/
Δ9/οικ.46598/12718/27-10-2015 (Β’ 2364) ως εξής:

γ) Από έναν εκπρόσωπο της Νέας Πανελλήνιας Συνο-
μοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΝΕΑ 
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).

Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ 10034/Δ9/οικ.46598/12718/ 
27-10-2015 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ   

 Ι 

  Αριθμ. 276982 (3)
Απαγόρευση θήρας στις περιπτώσεις εκδήλωσης 

χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης 

και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυ-

σμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευ-

θύνης της Δ/νσης Δασών Αιτ/νίας, για την περί-

οδο 2018-2019. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 (στ’ εδάφιο) και (5) του άρ-

θρου 258 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α’/1969) περί Δασικού 
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Κώδικα, ως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρ-
θρου 7 του ν.177/1975 (ΦΕΚ 205/Α’/1975).

2. Τις διατάξεις της με αριθ. 414985/29-11-1985 κοι-
νής υπουργικής απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικο-
νομίας και Αναπλ. Υπουργού Γεωργίας περί «Μέτρων 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 366599/16-12-1996
(ΦΕΚ 1188/Β’/1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β’/ 
1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β’/2007) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ επιταγήν της αριθ. 
79/409/2-4-1979 οδηγίας ΕΟΚ.

3. Την με αριθ. Η.Π 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 
1495/Β’/2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπ. Οικο-
νομικών-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Καθο-
ρισμού μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της 
άγριας ορνιθοπαγίδας κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. Η.Π 8353/276/Ε.103/23-2-2012 (ΦΕΚ 
415/Β’/2012) απόφαση.

4. Την με αριθ. 143542/2086/31-07-2018 (Φ.Ε.Κ 3416/ 
Β’/2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας περί «Ρυθμίσεων Θήρας για 
την κυνηγετική περίοδο 2018-2019».

5. Το ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδας 
και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α’/2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α’/2010).

8. Τα άρθρα 28 και 28Α’ του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/ 
Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέ-
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9. Την με αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/ 
26-5-2017) υπουργική απόφαση Διορισμού του Νικο-
λάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου.

10. Την με αριθ. 141194/23-6-2017 (ΦΕΚ 2262/Β’/
4-7-2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί 
μεταβιβάσεως υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον 
προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υπο-
θέσεων και στους προϊστάμενους των υπηρεσιών της 
Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

11. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγρι-
ας πανίδας στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας έναντι των δυ-
σμενών καιρικών συνθηκών που θα εκδηλωθούν στην 
περιοχή μας και κατά την διάρκεια των οποίων μειώνεται 
σημαντικά η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων και κα-

θιστούν δύσκολη έως αδύνατη την διαβίωση των εντός 
των βιοτόπων τους, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την θήρα, όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας, εντός ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτω-
λοακαρνανίας, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 
2018-2019, στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινο-
μένων (διάρκειας και έντασης) με κύριο χαρακτηριστικό 
την χιονόπτωση και τον ολικό παγετό, εξαιτίας των οποί-
ων, τα θηράματα καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα 
να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως 
δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ύπαρξης χιονοσκεπών 
εκτάσεων απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση 
διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.

Οι παραβάτες της παρούσης, διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νο-
μοθεσίας (ν.δ. 86/1969 και 996/1971, ν. 177/1975, της με 
αριθ. 441985/29-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αριθ. 37338/1807/Ε. 
103/1-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την με αριθ. 8353/276/Ε. 103/23-02-
2012 [ΦΕΚ 415/Β’/2012] απόφαση).

Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσης, ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών 
Συλλόγων, των μελών κυνηγετικών οργανώσεων, των 
Ομοσπονδιακών Φυλάκων Θήρας, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Aπó τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την λήξη της κυνη-
γετικής περιόδου 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ι.Π. Μεσολογγίου, 10 Δεκεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Αιτωλ/νίας

ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΖΗΣ  

 Ι 

 Αριθ. απόφ. 1321 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 

το έτος 2019, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 

εβδομαδιαίας εργασίας, για υπαλλήλους του 

Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/ 

2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Την με αριθμό 3309/14-03-2018 (ΦΕΚ 1049 τ.Β’/ 
22-03-2018) απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης περί «έγκρισης απασχόλησης σε 
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24ωρη βάση καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τριών (3) υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρχανών - Αστε-
ρουσίων».

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 καθώς και 
του άρθρου 176 του ν.3584/2007 περί «Κύρωσης του Κώ-
δικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 «Απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου» σύμφωνα με τις οποίες:

• Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέ-
πεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

• Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού η απόφαση καθιέρω-
σης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Δήμαρχο η 
το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

• Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπάλ-
ληλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπόμενης της επιβάρυν-
σης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

• Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:

• Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπάλληλους 
που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νο-
μού είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή 
εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις 
νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο. Για το προσω-
πικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες 
καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, βάσει νόμου, σε 
εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι 
εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά υπάλληλο.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015 
με τις οποίες ορίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής του νόμου 
καλύπτει τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς δημό-
σιους υπαλλήλους, καθώς και τους υπαλλήλους με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 
χρόνου των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4  ν.3463/2006, 
σύμφωνα με τις οποίες, οι τοπικές κανονιστικές αποφά-
σεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμε-
νο τους, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και 
περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς 
εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού κα-
ταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό.

7. Την με αριθμ. 17468/10-12-2018 βεβαίωση της 
Δ/νσης Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με 
την οποία η δαπάνη μισθοδοσίας για το προσωπικό που 
θα εργαστεί υπερωριακά για την αποκομιδή απορριμ-

μάτων το 2019 θα είναι 6.700,00 € και θα καλυφτεί από 
τις πιστώσεις των Κ.Α.: 20-6012.001, 20-6022, του Προϋ-
πολογισμού του Δήμου έτους 2019.

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

9. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημι-
ουργούνται στον τομέα της καθαριότητας (αποκομιδή 
απορριμμάτων) οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση 
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Πιο 
συγκεκριμένα απαιτείται η απασχόληση ενός συνεργείου 
αποκομιδής απορριμμάτων αποτελούμενο από ένα υπάλ-
ληλο ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου) 
και δύο ΥΕ Γενικών καθηκόντων. Οι ανάγκες αυτές προ-
κύπτουν από τα κάτωθι χαρακτηριστικά του Δήμου μας:

• Διευρυμένα όρια, καθώς καλύπτει μια περιοχή 335.38 
τ.χλ. που περιλαμβάνει τους πρώην δήμους Αστερουσί-
ων, Ν. Καζαντζάκη και Αρχανών,

• είναι τουριστικός προορισμός που περιλαμβάνει 
φυσιολατρικά, ιστορικά, θρησκευτικά, αγροτουριστικά 
ενδιαφέροντα και έχει πλήθος μονάδων εστίασης και 
αναψυχής που λειτουργούν σε 12μηνη βάση και στις 
όποιες πραγματοποιούνται δράσεις και εκδηλώσεις ιδι-
αίτερα κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες όπου και 
παρουσιάζεται αύξηση της επισκεψιμότητας,

• έλλειψη υπαλλήλων που δυσχεραίνει το πρόβλημα 
αφού ο όγκος δουλειάς έχει επιμεριστεί στους εναπο-
μείναντες υπαλλήλους.

Είναι προφανές ότι οι ανάγκες στον τομέα της καθαριό-
τητας μεταβάλλονται περιοδικά ανάλογα με επισκεψιμό-
τητα που ακολουθεί τις δράσεις - εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιούνται κάθε χρονική περίοδο, αποφασίζουμε:

1ο. Καθιερώνουμε για το έτος 2019, υπερωριακή 
εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, για τους κάτωθι υπαλλήλους της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων.

α. για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας κλάδου ΔΕ 
29 οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου),

β. για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας κλάδου 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,

γ. για έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. 
κατηγορίας κλάδου ΥΕ Γενικών καθηκόντων.

Η καθ’ υπέρβαση υπερωριακή εργασία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ώρες απασχόλησης κατά 
μήνα ανά υπάλληλο.

2ο. Η ως ανωτέρω κατανομή των ωρών απασχόλησης 
του προσωπικού, θα γίνεται με απόφαση του Προϊστα-
μένου Τμήματος Έργων Υποδομής και σύμφωνα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. Με την εν λόγω απόφαση που 
εκδίδεται μετά την δημοσίευση της παρούσας, θα γίνεται 
συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης και 
θα ορίζονται οι ανάγκες που αντιμετωπίζονται (αντικείμε-
νο εργασιών), η περίοδος απασχόλησης, οι υπάλληλοι που 
θα απασχοληθούν και οι αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

3ο. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωρια-
κής εργασίας, ορίζονται ο Προϊστάμενος Τμήματος Έρ-
γων Υποδομής του Δήμου και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.
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4ο. Η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφτεί από τις 
πιστώσεις των Κ.Α. : 20-6012.001, 20-6022, του Προϋπο-
λογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πεζά, 10 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ KOKOΣΑΛΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. οικ. 24670 (5)

Συγκρότηση συνεργείου και καθιέρωση υπερω-

ριακής εργασίας εκτέλεσης υπηρεσίας Ληξιαρ-

χείων και Τήρησης Πρακτικών συνεδριάσεων Δη-

μοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίων Δημοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2019. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.3584/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28-6-2007) τεύχος Α΄.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 τ. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α’/16.12.2015) με τις οποίες καθορίζονται η διαδι-
κασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης 
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και το ύψος 
αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4147/2013 περί 
Κύρωσης της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότη-
τας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασί-
ας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης 
και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες Διατάξεις.

5) Την υπ΄ αριθ. 17893/22-7-2016 (ΑΔΑ: 6ΧΘΟΩ9Θ-
2ΩΘ) απόφαση Δημάρχου Δελφών για τον καθορισμό αρ-
μοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Δελφών.

6) Τις υπηρεσιακές ανάγκες της εκτέλεσης της υπη-
ρεσίας των ληξιαρχείων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες 
του Δήμου Δελφών, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 344/1976 «περί ληξιαρχι-
κών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4144/2013 .

7) Την με αριθμ. 7329/177190/12-9-2014 (ΦΕΚ 2645/ 
τ.B’/2014) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

με την οποία ανατέθηκε η άσκηση καθηκόντων Ληξιάρ-
χου σε υπαλλήλους του Δήμου Δελφών.

8) Την αριθμ. οικ.23388/19-11-2018 απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα του Δήμου Δελφών για τον ορισμό υπαλλή-
λου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου που γίνεται πέραν των ωρών 
της υποχρεωτικής εργασίας των υπαλλήλων.

9) Την 32/2018 (ΑΔΑ:61ΑΚΩ9Θ-4ΜΥ) απόφαση της 
εκτελεστικής επιτροπής Δήμου Δελφών με την οποία 
ορίστηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δελφών για τη γραμ-
ματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων των Δημοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δελφών .

10) Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(ΦΕΚ 3698/Β’/19.10.2017) του Δήμου Δελφών.

11) Την αριθμ. 24333/28-112018 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών περί πιστοποίησης ότι στον υπό 
κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου χρήσεως 2019 θα 
προβλεφθούν πιστώσεις προοριζόμενες αποκλειστικά για 
την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων, 
Πρακτικογράφων Δ.Κ. και Τ.Κ. και γραμματειακή υποστή-
ριξη Δημοτικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

Α. Κ.Α. 10-6012.002 (Αμοιβή Πρακτικογράφου Δημο-
τικού Συμβουλίου) ποσό 1.250,40€.

Β. Κ.Α. 10-6012.003 (Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου) 
για το τακτικό προσωπικό ποσό 8.683,20 €.

Γ. Κ.Α. 10-6012.004 (Αμοιβή Πρακτικογράφων Δημοτι-
κών και Τοπικών Κοινοτήτων) ποσού 17.409,60 €.

Δ. Κ.Α. 10-6022.003 (Αμοιβή Πρακτικογράφων Δημο-
τικών και Τοπικών Κοινοτήτων) ποσού 6.086,40 €.

Ε. Κ.Α. 10-6022.002 (Αμοιβή Ληξιάρχου του Δήμου) 
για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
ποσού 1.250,40 €

ΣΤ. Κ.Α. 10-6051.003 (Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔ-
ΚΥ (ΕΦΚΑ) ποσού 1244,13 €

Ζ. Κ.Α10-6052.001 (Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 
ΕΦΚΑ Αορίστου χρόνου) ποσού 1.838,60 €, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε συνεργείο και εγκρίνουμε την πραγμα-
τοποίηση υπερωριακής εργασίας, από 01.01.2019 μέχρι 
31.12.2019 πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για την 
άσκηση των καθηκόντων εκτέλεσης της Υπηρεσίας, των 
Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δελ-
φών, καθώς και για τη τήρηση και σύνταξη των πρακτι-
κών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των 
Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, 
ως εξής:

Α. Ληξίαρχοι αριθμός υπαλλήλων οκτώ (8),
Β. Γραμματέας Δημoτικού Συμβουλίου αριθμός υπαλ-

λήλων ένας (1),
Γ. Γραμματείς Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

αριθμός υπαλλήλων είκοσι δύο (22).
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Όπως οι παρακάτω πίνακες:

 Α. ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ

 Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Δ.Ε  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1 ΛΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2 ΦΑΡΔΕΛΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3 ΤΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

4 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

5 ΚΟΥΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

6 ΑΔΑΜ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΤΕΑΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ//ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

7 ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ Σ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

8 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΦΟΡΕΑΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

9 ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 Α/ Α  ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  Δ.Κ Ή Τ.Κ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

10 ΠΕΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

11 ΧΑΛΔΕΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

12 ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΤΕΑΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

13 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘ. ΠΟΛΙΤΩΝ

14 ΒΕΛΑΩΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

15 ΠΛΑΤΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

16 ΤΣΙΝΤΑΒΗ ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

17 ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

18 ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜ./ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

19 ΛΥΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

20 ΜΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

21 ΤΣΩΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

22 ΛΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΕ 15 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

23 ΤΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

24 ΔΟΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

25 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

26 ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΣΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

27 ΜΑΤΑΤΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΡΑΣ ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

28 ΧΩΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

29 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

30 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

31 ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΛΑΙΑΣ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Kαθορίζουμε το όριο υπερωριακής εργασίας να είναι αυτό που πραγματοποιείται χωρίς όμως να ξεπερνά το 
ανώτατο όριο των (120) εκατόν είκοσι ωρών ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο.
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Η ωριαία αμοιβή θα καθορίζεται με βάση την 2/31029/
ΔΕΠ/06.05.2016(ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα την : Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

Η δαπάνη της αμοιβής θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋ-
πολογισμού του Δήμου όπως αναφέρεται στο σκεπτικό 
της απόφασης για ολόκληρό το έτος 2019, για τη κάλυψη 
των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του 
Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας και θα υπάρχει προς αυτό σχετική βεβαίωση 
από τον Αρμόδιο Τοπικό Αντιδήμαρχο.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.01.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως . 

 Άμφισσα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. απόφ. 50 (6)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων έτους 

2019. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρου 48, πργ. 2 και 3 ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 

176Α’).
4. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 του Γ.Λ.Κ «Παροχή 

Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Β του ν.4354/2015 (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-Π07).

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δη-
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων

6. Την αριθμ. 3/2016 (ΑΔΑ: 7Δ1ΣΟΞΛΜ-ΗΩΜ) από-
φαση του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Κορινθίων για Ορισμό 
Πρακτικογράφου.

7. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών πέραν του 
κανονικού ωραρίου από την υπάλληλο του Δ.Λ.Τ. Κο-
ρινθίων, κατηγορίας Δ.Ε Διοικητικού-Λογιστικού για τις 

κάτωθι εποχικού και εκτάκτου χαρακτήρα Υπηρεσιακές 
ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου και ειδικότερα :

• Τον έλεγχο εκτελουμένων έργων στους Λιμένες αρ-
μοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

• Τον έλεγχο της γεφυροπλάστιγγας του λιμένος Κο-
ρίνθου.

• Την εφαρμογή ηλεκτρονικού προγράμματος για την 
βεβαίωση και την διαδικασία είσπραξης βεβαιωμένων 
προστίμων ΚΟΚ Λιμένος Κορίνθου μέσω ΚΕΠΥΟ.

• Την τήρηση των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών 
προγραμμάτων «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Την καταμέτρηση σκαφών 
Λιμένων και Λιμενικών καταφυγίων αρμοδιότητος Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου και καθώς και τον έλεγχο ορθής 
απόδοσης ανωτέρω λιμενικών τελών.

• Την καταμέτρηση επιβατών των Κ/Ζ κατά την Θερινή 
περίοδο.

8. Την αναγκαιότητα τήρησης των πρακτικών των συ-
νεδριάσεων του Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Κορινθίων εκτός ωραρίου εργασίας.

10. Ότι η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πι-
στώσεις των Κ.Α: 10-6012.001 του προϋπολογισμού του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων οικονομικού 
έτους 2019. 

Η δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ θα καλυ-
φθεί από τον ΚΑ 10-6051.001.

 Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 
2.040,00€, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2019 την υπερωριακή απα-
σχόληση 480 (τετρακοσίων ογδόντα) ωρών συνολικά 
για τις εργασίες που αναφέρονται στα αριθμ. 7 και 8 του 
προοιμίου για δύο τακτικούς υπαλλήλους του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων κατηγορίας Δ.Ε Διοικη-
τικού Λογιστικού, με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων 
υπηρεσιακών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου Κορινθίων.

2. Η Υπερωριακή απασχόληση για την τήρηση των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου θα πραγματοποιείται απογευματινή ώρα 
και αναλόγως του αριθμού των κατά μήνα συνεδριάσεων 
του συλλογικού οργάνου.

3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του υπαλλή-
λου, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του 
Ν.Π. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της πρόσθετης απασχόλησης, 
ο οποίος και θα βεβαιώνει την πραγματοποίηση της, ορί-
ζεται ο Πρόεδρος του Ν.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κόρινθος, 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ  
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*02058062412180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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