
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με ΜΦΠΑΔ.

3 Έγκριση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες έτους 
2019 για τα παραρτήματα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.

4 Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς οργάνου στο 
Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για 
την αξιολόγηση των υποψηφίων του Β’ κύκλου κι-
νητικότητας 2018.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους, στον MUHAMMAD 
ZESHAN.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους, στον ΣΟΤΙΕΒ ΑΛΑΝ.

7 Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης 
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και 
επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της Δ/
νσης Δασών Αχαΐας.

8 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την 
τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, των Δημοτικών και Τοπικών Συμ-
βουλίων, των Ληξιαρχείων του Δήμου και των Δ.Σ. 
ΝΠΔΔ (Λιμενικού Ταμείου, Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθ-
μιας Σχολικών Επιτροπών), έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 211735/Ν1 (1)
  Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α’) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (756 Β’).

4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
με αριθμ.  84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(1584 Β’).

5. Την με αριθμ. Φ.2ΓΑ/49621/Δ5/1-4-2014 (ΦΕΚ 1122/
Β’/5-5-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχο-
λείου, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 219194/Δ1/21-
12-2016 (ΦΕΚ 4507/Β’/30-12-2016) όμοια της.

6. Την από 28-3-2018 αίτηση της νόμιμου εκπροσώ-
που της «Β. ΚΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» για τροποποίηση της 
άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Δημοτικού Σχολείου.

7. Την με αριθμ. ΔΑ/35338/24-8-2018 απόφαση διατύ-
πωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Το αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016) διορισμού 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2ΓΑ/49621/Δ5/1-4-2014 
(ΦΕΚ 1122/Β’/5-5-2014) απόφαση χορήγησης άδειας του 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημο-
τικού Σχολείου, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 
219194/Δ1/21-12-2016 (ΦΕΚ 4507/Β’/30-12-2016) όμοια 
της, ως προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας και 
τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εται-
ρεία «Β. ΚΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου για 
επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, μία (1) δυναμικότητας 
είκοσι (20) μαθητών στο ισόγειο, μία (1) δυναμικότητας 
εικοσιπέντε (25) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας είκοσι 
τριών (23) μαθητών και δύο (2) δυναμικότητας είκοσι (20) 
μαθητών στον πρώτο όροφο, και μία (1) δυναμικότητας 
εικοσιπέντε (25) μαθητών και μία (1) δυναμικότητας εί-
κοσι τριών (23) μαθητών στον δεύτερο όροφο.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δη-
μοτικό Σχολείο -ΣΧΟΛΗ ΚΑΝΑΣΗ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Τα-
ξίλου 97, στου Ζωγράφου, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την 
Βασιλική Κανάση - Φραγκούλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 211323/N1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με ΜΦΠΑΔ .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α’) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με 
αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (756 Β’).

4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμ. 
84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β’).

5. Την με αριθμ. 6674/10-9-2008 απόφαση της Νο-
μαρχίας Αθηνών για χορήγηση άδειας Μ.Φ.Π.Α.Δ. στην 
εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΧΗΡΑΣ- Α. ΜΟΥΡΓΚΑ Ε.Ε.», 
επί της οδού Μακρυγιάννη 27 στη Λυκόβρυση.

6. Την με αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ... 
χαρακτήρα» (1157 Β’).

7. Το με αριθμ. ΥΠΠΕΘ 36789/Ν1/05-03-2018 αίτημα 
των ενδιαφερομένων.

8. Την με αριθμ. ΔΑ/ 35338/24-08-2018 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Το αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε, από το σχολικό έτος 2018-2019, στην εται-
ρεία «ΧΗΡΑΣ ΙΩ.- ΜΟΥΡΓΚΑ ΑΘ. Ε.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 
στον πρώτο όροφο δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΜΙΚΡΟ ΠΟΝΥ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Μα-
κρυγιάννη 27 στη Λυκόβρυση, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
τον Χήρα Ιωάννη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ. Συνεδρίασης 32η/06-12-2018 (3)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 

έτους 2019 για τα παραρτήματα του Κ.Κ.Π. Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 

16/23-1-2013) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών 
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προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

2. Τη με αριθμ. Δ9/44417/11623/17-10-2016 (ΦΕΚ 571/
ΥΟΔΔ/24-10-2016) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
με θέμα «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και σε ορθή 
επανάληψη ΦΕΚ 599/4-11-2016, όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. Δ9/54876/14424/13-12-2016 (ΦΕΚ 698/
20-12-2016/τ.ΥΟΔΔ),  Δ9/12833/4160/20-06-2017 (ΦΕΚ    322/
30-06-2017/τ.ΥΟΔΔ) και αριθμ. 25802/Δ1/8949/22-5-2018 
(ΦΕΚ 296/23-5-2018 τ.ΥΟΔΔ) υπουργικές αποφάσεις.

3. Το ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 άρθρο 20 (ΦΕΚ 176 
τ.Α’) «…Για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η από-
φαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης εκδίδεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης 
ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. Στις αποφά-
σεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχό-
λησης του μέσα στα όρια των πιστώσεων του Π/Υ τους, 
μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης του Π/Υ Δημοσίων 
Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη 
δημοσίευσή τους….».

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του 
ν.  4461/2017 (Α’38) Μεταρρύθμιση της Διοικητικής 
Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής Υγείας, Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοση-
μάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του 
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις. «Η παρ. 2 του άρθρου 
20.Β του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απα-
σχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγού-
μενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία 
νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις 
εκατό (60%) του ωρομισθίου, β) για εργασία ημερήσια 
ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
του ωρομισθίου.». Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 
1.1.2017».

6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 30ής/
23-11-2018 (θ.6ο) απόφασης ΔΣ του ΚΚΠ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με Έγκριση δαπάνης Υπε-
ρωριακής Εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές ώρες έτους 2019 για τα Παραρ-
τήματα του Κ.Κ.Π.

7. Το γεγονός ότι τα παραρτήματα του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και είναι απαραίτητο το 
προσωπικό τους να εργάζεται σε βάρδιες όλες τις ημέ-
ρες του χρόνου και όλο το 24ωρο, καθώς παρέχουν 
υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης. Συγκεκριμένα το 
Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδας (πρώην Θεραπευτήριο 
Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας) παρέχει στα άτομα που 

περιθάλπει στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχισμό, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία και 
εργοθεραπεία.... (Οργανισμός του Θ.Χ.Π. Φθιώτιδας 
άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 154/28-9-2009 ΦΕΚ 196/2009/
τ.Α΄) και το Τμήμα Περίθαλψης είναι αρμόδιο για κάθε 
θέμα που αναφέρεται στην προστασία που παρέχεται 
από το Θεραπευτήριο, στα άτομα που διαμένουν στις 
δομές του όπως: αα) ιατρική και νοσηλευτική παρακο-
λούθηση, ββ) καθημερινή φροντίδα περιθαλπομένων 
(Οργανισμός του Θ.Χ.Π. Φθιώτιδας, άρθρο 9 παρ. 2α 
του π.δ. 154 ΦΕΚ 196/2009/τ.Α΄).

Το Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας (πρώην Θεραπευ-
τήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας) που συστήθηκε 
με το π.δ. 77/1983, παρέχει στα προστατευόμενα απ’ 
αυτό άτομα υγιεινή στέγη και διατροφή, κατάλληλο 
ρουχισμό, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
φυσικοθεραπεία, εργασιοθεραπεία και νοσοκομεια-
κή περίθαλψη όταν χρειάζεται (Οργανισμός Διοίκη-
σης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων 
Παθήσεων Εύβοιας, άρθρο 1 του π.δ. 371/29-8-1984 
ΦΕΚ 129/7-9-1984/τ.Α΄) και

το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας (πρώην 
Κέντρο Παιδικής Μέριμνας) που σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής Μερίμνης 
έχει σκοπό την περίθαλψη, μόρφωση και επαγγελμα-
τική εκπαίδευση των παιδιών που αποδεδειγμένα είναι 
απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας 
(άρθρο 1 της αριθμ. Γ2β/ΟΚ/8291/22-11-1984 υπουρ-
γικής απόφασης ΦΕΚ 860/7-12-1984/τ.Β΄) και όλα τα 
παιδιά που εισάγονται στα Κέντρα Παιδικής Μερίμνης, 
διαμένουν μέσα σ’ αυτά, διατρέφονται και συντηρούνται 
απ’ αυτό. Το κάθε Κέντρο με τα όργανα αυτού, φροντίζει 
για την παροχή στα παιδιά κάθε δυνατής, άνετου, ευ-
χάριστου και υγιεινής διαμονής μέσα στα πλαίσια μιας 
οργανωμένης παιδικής κοινωνίας (άρθρο 7 παρ. 1 και 2 
της αριθμ. Γ2β/ΟΚ/8291/22-11-1984 υπουργικής από-
φασης ΦΕΚ 860/7-12-1984/τ.Β΄).

8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 
95.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 0263 για την υπερωρια-
κή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές ώρες έτους 2019 για τα παραρτήματα 
του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα καλυ-
φθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργεί-
ου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

9. Τους Οργανισμούς λειτουργίας των παραρτημάτων 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.

10. Την εισήγηση της υπεύθυνης Δ/νσης Διοικητικής 
Υποστήριξης του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
αποφασίζει ομοφώνως και εγκρίνει ως εξής:

Κατάσταση νυχτερινής εργασίας καθώς και εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 2019
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K.Κ.Π. Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

ΚΛΑΔΟΣ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

Παράρτημα 
ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Τ.Ε. Νοσηλευτικής 3 1 

Δ.Ε. Νοσηλευτικής 2 1 

Δ.Ε. Μαγείρων 1 0 

Υ.Ε. Τραυματιοφορέων 2 1 

Υ.Ε. Φυλάκων 3 1 

Υ.Ε. Βοηθ. Υγειονομικού 
Προσωπικού 2 1 

Υ.Ε. Βοηθών Μαγείρων-
Τραπεζοκόμων 2 0 

Σύνολο υπαλλήλων: 15 5 

Σύνολο ωρών / Έτος 5.350 11.570 

K.Κ.Π. Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος 

ΚΛΑΔΟΣ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

Παράρτημα 
ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΤΕ Νοσηλευτικής 3 3 

ΔΕ Νοσηλευτικής 5 3 

ΥΕ Βοηθητικό 
Υγειονομικό Προσωπικό 
(Μεταφορέων ασθενών) 

3 2 

ΥΕ Προσωπικό 
Καθαριότητας 

(Καθαρίστριες πλύντριες 
Σιδερώτριες) 

3 1 

ΥΕ Βοηθών Μαγειρείου 
Τραπεζοκόμων 2 0 

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 
(Κλητήρων – Θυρωρών – 

Νυχτοφυλάκων – 
Ιματιοφυλάκων) 

2 2 

ΔΕ Τεχνικών 
(Ηλεκτρολόγων) 1 0 

Σύνολο υπαλλήλων: 19 11 

Σύνολο ωρών: 10.800 21.990
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K.Κ.Π. Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 

ΚΛΑΔΟΣ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

Παράρτημα 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΠΕ Παιδαγωγών 2 

ΤΕ Νοσηλευτικής 2 1 

ΔΕ Επιμελητών 2 2 

ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων 1 1 

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών 
ή Επιμελητών Πρόνοιας 2 2 

ΔΕ Μαγείρων 2 

Σύνολο υπαλλήλων: 11  6

Σύνολο ωρών/Έτος 2.048 2.920

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
Ι

  Αριθμ. 2/90004/0004 (4)
Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς οργάνου στο 

Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για 

την αξιολόγηση των υποψηφίων του Β’ κύκλου 

κινητικότητας 2018. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο 

σύστημα κινητικότητας, στη Δημόσια Διοίκηση και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων 
που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του 
ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώ-
σεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» 
(Α’224), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύει. 

γ) Του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» 
(Α’131). 

δ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’181), όπως ισχύει. 

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

ζ) Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/172/οικ.26279/20.7.2018 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
«Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 
έτους 2018 (ΑΔΑ: 67Ι6465ΧΘΨ-ΟΙ4).

2. Την αριθμ. 2/71986/ΔΠΔΑ/5.10.2018 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα 
με την οποία, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τριμελές 
όργανο για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυ-
ψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση σε οργανικές μο-
νάδες του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του 
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του άρθρου 7 του 
ν. 4440/2016 (Α’224), όπως ισχύει.

Β. Συγκροτούμε το ανωτέρω τριμελές όργανο το οποίο 
αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία 
ανήκει η εκάστοτε προκυρησσόμενη θέση με το νόμιμο 
αναπληρωτή του.

2. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει 
η εκάστοτε προκυρησσόμενη θέση με το νόμιμο ανα-
πληρωτή του.
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3. Τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου 
Οικονομικών, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Αν η προς κάλυψη θέση ανήκει στην Αυτοτελή Δι-
εύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, στο 
τριμελές όργανο αξιολόγησης μετέχει ο αναπληρωτής 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Σε περίπτωση που στην υπηρεσία υποδοχής δεν προ-
βλέπεται θέση Γενικού Διευθυντή, στο τριμελές όργα-
νο αξιολόγησης μετέχει Προϊστάμενος Διεύθυνσης και 
εφόσον δεν υπάρχει, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
αρμόδιος για θέματα προσωπικού του εποπτεύοντος 
υπουργείου.

Χρέη Γραμματέα του τριμελούς οργάνου, ορίζεται 
υπάλληλος που υπηρετεί στην Αυτοτελή Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με τον ανα-
πληρωτή του.

Β. Στο τριμελές όργανο παρίσταται με συμβουλευτικό 
ρόλο ο Προϊστάμενος του Τμήματος στο οποίο ανήκει 
η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και συμμετέχει ως 
παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου ερ-
γαζομένων.

Γ. Έργο του τριμελούς οργάνου είναι η αξιολόγηση 
των αιτήσεων των υποψηφίων για κάθε προκηρρυσό-
μενη θέση σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οι-
κονομικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του 
ν. 4440/2016.

Δ. Το τριμελές όργανο θα συνεδριάζει σε καταστήματα 
του Υπουργείου Οικονομικών, εντός του κανονικού ωρα-
ρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο 
που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

Ι

(5)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους, στον MUHAMMAD 

ZESHAN. 

 Δυνάμει της 384/14/21-12-2017 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνεί-
ου Εισαγωγών - Εξαγωγών, η οποία εκδόθηκε δυνάμει 
του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/
22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και δη-
μοσιεύεται δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 του 
ιδίου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε, λόγω τελωνει-
ακής παράβασης του άρθρου 155 παρ. 1 περ. β και 2 
περ. ζ του ιδίου ως άνω νόμου, στον MUHAMMAD (επ.) 
ZESHAN (όν.) του Muhammad Zaman, γεννηθέντα την 
03/12/1988 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικος Αμπελοκή-
πων Θεσσαλονίκης, οδός Κανάκη, αριθμός 62, και ήδη 
αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία, όπως προκύπτει 
από τη με αριθμ. 1507/18/269632 βεβαίωση αγνώστου 
διαμονής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
κάτοχος του αριθμ. 74695/07-01-2014 Δελτίου Αιτήσα-
ντος Ασύλου, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων 

ευρώ (€ 1.500,00). Κατά της ανωτέρω καταλογιστικής 
πράξης επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον του 
αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός τριάντα (30) 
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ   

Ι

(6)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους, στον ΣΟΤΙΕΒ ΑΛΑΝ. 

 Δυνάμει της 408/15/21-12-2017 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνεί-
ου Εισαγωγών - Εξαγωγών, η οποία εκδόθηκε δυνάμει 
του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/
22-11-2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και δημοσι-
εύεται δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 του ιδίου ως 
άνω νόμου, καταλογίζουμε, λόγω τελωνειακής παράβα-
σης του άρθρου 155 παρ. 1 περ. β και 2 περ. ζ του ιδίου 
ως άνω νόμου, στον ΣΟΤΙΕΒ (επ.) ΑΛΑΝ (όν.) του Γκιβι 
και της Βενερα, γεννηθέντα την 24/01/1980 στην πρώην 
Ε.Σ.Σ.Δ., πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Φιλίππου, 
αριθμός 61, και ήδη αγνώστου διαμονής για την υπηρε-
σία, όπως προκύπτει από τη με αριθμ. 1507/17/2259784 
βεβαίωση αγνώστου διαμονής του Αρχηγείου της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, κάτοχο του Δ.Α.Τ. ΑΖ666362, εκδοθέν 
την 31/03/2008 από το ΤΑ. Λευκού Πύργου, με Α.Φ.Μ. 
131529210, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (€ 1.500,00). Κατά της ανωτέρω καταλογιστικής 
πράξης επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον του 
αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός τριάντα (30) 
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ 

Ι

   Αριθμ. 275530 (7)
Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλω-

σης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντα-

σης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά 

δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή 

ευθύνης της Δ/νσης Δασών Αχαΐας. 

Ο  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των (β) και (στ) εδαφ. της παρ. (3) και 

της παρ. (5) του άρθρου 258 του ν. 86/1969 (ΦΕΚ 7/ 
τ.Α’/1969) περί Δασικού Κώδικα , όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 
757/Β’/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι-
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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3. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
της περιοχής της Π.Ε. Αχαΐας, στις περιπτώσεις εκδήλω-
σης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και 
επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 
40/τ.Α’/1993) περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων που δι-
ατηρούνται από τον Υπουργό Γεωργίας και τις περιφε-
ρειακές αρχές κ.λπ.».

5. Τη με αριθμ. 159489/1969/10-08-2017 (ΦΕΚ 2809/
τ.Β’/2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας περί «Ρυθμίσεων θήρας για την 
κυνηγετική περίοδο 2017-2018».

6. Την αριθμ. 141194/04-07-2017 (ΦΕΚ 2262/Β’/2017) 
απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε και Ι. σχετική με 
«Άσκηση αρμοδιοτήτων του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτική Ελλάδας και 
Ιονίου επί δασικών θεμάτων και αγροτικών υποθέσε-
ων, παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, 
εγγράφων κ.λπ. με Εντολή Συντονιστή, στο Γενικό Δι-
ευθυντή και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

9. Το γεγονός του ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην 
περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Αχαΐας κατά τη διάρκεια της 
κυνηγετικής περιόδου 2018-2019, στις περιπτώσεις εκ-
δήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, 
ιδιαιτέρως στην περίπτωση που το έδαφος καλύπτεται 
πλήρως με χιόνι και σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών 
συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού μεγάλης 
διάρκειας και έντασης. Οι παραβάτες της παρούσας 
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.δ. 86/1969 και των αριθμ. 414985/29-11-1985 
(Φ.Ε.Κ. 757/τ.Β’/1985) και 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 
(Φ.Ε.Κ. 1495/τ.Β’/2010) κοινής υπουργικής απόφασης 
όπως ισχύουν σήμερα.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΑ.ΑΣ., 
των Ιδιωτικών Φυλάκων θήρας μέλη των Κυνηγετικών 
Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της μέχρι το 
τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 7 Δεκεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Αχαΐας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

 Αριθμ. απόφ. 1900 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την 

τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, των Δημοτικών και Τοπικών 

Συμβουλίων, των Ληξιαρχείων του Δήμου και 

των Δ.Σ. ΝΠΔΔ (Λιμενικού Ταμείου, Α/βάθμιας 

και Β/βάθμιας Σχολικών Επιτροπών), έτους 2019. 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 84 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/2010/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του ν. 3584/
2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση 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).

4. Τη με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 παροχή οδηγι-
ών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015.

5. Το με αριθμ. 2/5708/0022/24.02.2012 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για το με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό 
του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

6. Τις με αριθμό 19868/30-11-2018, 19867/30-11-2018, 
19866/30-11-2018, 19865/30-11-2018 βεβαιώσεις της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου και τη 
με αριθμ. 19879/30-11-2018 βεβαίωση του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την πρόβλεψη των ανα-
γκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό για το οικονο-
μικό έτος 2019.

7. Τις με αριθμ. 688/2016 (ΑΔΑ: ΩΟΙΤΩΛΣ-16Ω) και  
618/2017 (ΑΔΑ:7ΗΞ4ΩΛΣ-ΜΔ2) αποφάσεις Δημάρχου 
περί μεταβίβασης καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων στου Αντι-
δημάρχους.

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο Μαλεβιζίου.

9. Τις ανάγκες που δημιουργούνται για την αντιμετώ-
πιση των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση του προ-
σωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας ως 
κατωτέρω:

α. Την ανάγκη τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων των Δη-
μοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μαλεβιζίου.

β. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
τους ληξιάρχους του Δήμου Μαλεβιζίου.

γ. Την ανάγκη εκτέλεσης της διοικητικής και λογιστικής 
υπηρεσίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαλεβιζίου, λόγω έλλει-
ψης προσωπικού.

δ. Την ανάγκη τήρησης πρακτικών των συνεδριάσε-
ων και εκτέλεσης λογιστικών εργασιών της Α΄/θμιας και 
Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ68814 Τεύχος Β’ 5870/31.12.2018

10. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση, πλέον εργοδοτικής εισφοράς, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019, δίχως να 
είναι απαραίτητη και αναγκαία η εξάντληση του ορίου 
υπερωριακής απασχόλησης ανά μήνα.

11. Οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στους Κ.Α.:
α. 10.6012.0002 -1.200,00 - ευρώ, 10.6012.0003 -

4.000,00  -  ευρώ, 10.6022.0001-900,00 ευρώ, 35.6012.0001 - 
1.000,00 - ευρώ, 10.6012.0004 - 1.400,00 - ευρώ, 
10.6012.0005 - 1.200,00- ευρώ, 10.6012.0006 - 1.250,00- 
ευρώ, και για εργοδοτικές εισφορές στους Κ.Α. 10.6051, 
10.6052, 35.6051, 70.6051 του προϋπολογισμού του Δή-
μου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2019,

β. 10.6012 – 1.400,00 - ευρώ του προϋπολογισμού 
του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου οικονομικού 
έτους 2019.

γ. 10.6012.0007 - 2.000 - ευρώ και για εργοδοτικές 
εισφορές στον Κ.Α. 10.6051 του προϋπολογισμού της 
Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής οικονομι-
κού έτους 2019 ικανές να καλύψουν τις δαπάνες της ως 
άνω υπερωριακής απασχόλησης, αποφασίζουμε::

Α. Καθιερώνουμε από την δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31/12/2019, υπερωριακή εργασία με αμοιβή, 
για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους του Δήμου Μαλεβιζίου 
που τηρούν, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας 
τους τα πρακτικά συνεδριάσεων :

1. Του Δημοτικού Συμβουλίου για δύο (2) υπαλλήλους.
2. Των Δημοτικών Κοινοτήτων Γαζίου , Κρουσώνα, 

Αχλάδας, Ροδιάς και των Τοπικών Κοινοτήτων Φόδελε, 
Καλεσσίων, Κορφών, Λουτρακίου, Σάρχου, Τυλίσου, Γω-
νιών, Κεραμουτσίου , Μαράθου, Δαμάστας, Καμαριώτη, 
Αηδονοχωρίου και Αστυρακίου, Καμαρίου, Μονής για 
δεκατρείς (13) υπαλλήλους.

Β. Καθιερώνουμε από την δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31/12/2018, υπερωριακή εργασία με αμοιβή 
για τρεις (3) ληξιάρχους του Δήμου Μαλεβιζίου Ληξιαρ-
χεία Γαζίου, Κρουσώνα, Τυλίσου), πέρα από το υποχρε-
ωτικό ωράριο εργασίας τους.

Γ. Καθιερώνουμε από την δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31/12/2019, υπερωριακή εργασία με αμοιβή, 
για δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου Μαλεβιζίου, πέρα 
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας του, για την 
τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και εκτέλεσης 
λογιστικών εργασιών της Α΄/βάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής και Β΄/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου 
Μαλεβιζίου.

Δ. Καθιερώνουμε από την δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31/12/2019 υπερωριακή εργασία με αμοιβή, 
για έναν (1) υπάλληλο του Δήμου Μαλεβιζίου, πέρα από 
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας του, για την εκτέλεση 
της διοικητικής και λογιστικής υπηρεσίας του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του 
Δήμου Μαλεβιζίου.

Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκο-
σι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε 
έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο 
εξάμηνο.

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να βεβαιώνονται 
από τον καθ’ ύλη αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον αρμόδιο 
Πρόεδρο Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου.

Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την κα-
ταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απα-
σχοληθούν για την αναφερόμενη εργασία καθορίζεται 
με βάση την εγκύκλιο με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 
«παροχή οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β΄ του 
ν. 4354/2015».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γάζι, 5 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02058703112180008*


		2019-01-02T11:44:35+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




