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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο
για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα.

2

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας ενός
υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, με ειδικότητα σκηνοθέτη της
θεατρικής ομάδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

3

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 47577/17071/
18.06.2018 απόφασης, περί σύστασης τριάντα
εννέα (39) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», σε εφαρμογή
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

4

Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για
τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιλίου για το
έτος 2019.

5

Υπερωριακή απασχόληση Κυριακών, αργιών και
εξαιρέσιμων ημερών (προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας) καθώς και νυχτερινής εργασίας έτους 2019, των υπαλλήλων των
σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.

6

Υπερωριακή απασχόληση για υπαλλήλους του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

7

Εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2019, υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

8

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την
τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έτους 2019.

9

Καθορισμός υπηρεσιακής εργασίας υπαλλήλου
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.

Αρ. Φύλλου 6014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 217785/Δ1
(1)
Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο
για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) άρθρο 4 παρ. 11, εδαφ.
στ΄και ζ΄ «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει.
2. Το ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) άρθρο 7, παρ. 2 όπως
ισχύει «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του ν. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 118/
Α΄/24-5-2011).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015)
περί ...Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις του με αριθμ. π.δ. 25/2016 με θέμα
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/ 5-11-2016).
6. Την με αριθμ. 49/30-11-2017 εισήγηση του Δ.Σ του ΙΕΠ.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την με
αριθμ. Φ1/Γ536/214503/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων καθορίζονται τουλάχιστον δύο (2) σαββατοκύριακα για κάθε μήνα
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του διδακτικού έτους, κατά τα οποία τα βιβλία των μαθητών παραμένουν στο σχολείο. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί δεν αναθέτουν εργασίες ή/και γραπτές δοκιμασίες
για τη Δευτέρα μετά τα σαββατοκύριακα αυτά, διαμορφώνοντας ανάλογα το πρόγραμμα της τάξης τους.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, πριν την έναρξη υλοποίησης της απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, ενημερώνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης τους
για τις ενδεχόμενες μεταβολές και προσαρμογές που θα
προκύψουν στη σχολική καθημερινότητα.
Ο Διευθυντής/τρια του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τους γονείς των μαθητών του σχολείου σχετικά με
την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αναρτά
ανακοίνωση για το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης.
Η ίδια ανακοίνωση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του
σχολείου.
Ο Διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή της απόφασης.
Θέματα που αφορούν την εφαρμογή της ανωτέρω
Υπουργικής Απόφασης μπορούν να ρυθμίζονται με
εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 104643/33412
(2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας
ενός υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, με ειδικότητα σκηνοθέτη της θεατρικής ομάδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 36, 48 και 176 του ν. 3584/
2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Την 181/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», περί
καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας ενός υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, με ειδικότητα σκηνοθέτη της θεατρικής ομάδας
του Ν.Π.Δ.Δ., αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την απασχόληση του υπαλλήλου με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
με ειδικότητα σκηνοθέτη της θεατρικής ομάδας του
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», ως εξής:
Τρίτη έως Σάββατο, από 02:00 μμ έως 10:00 μμ, λόγω της
ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της εργασίας του. Για τις
περιόδους μελέτης, προγραμματισμού και πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων το ωράριό του δύναται
από συνεχές να γίνει διακεκομμένο, για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται κατόπιν πρότασης του σκηνοθέτη της θεατρικής ομάδας και της σύμφωνης γνώμη της
Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. και της αρμόδιας προϊσταμένης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Γαλατσίου - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 108514/34589
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 47577/17071/
18.06.2018 απόφασης, περί σύστασης τριάντα
εννέα (39) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», σε εφαρμογή
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.

Τεύχος Β’ 6014/31.12.2018
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/
Α΄/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».
6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017
(ΦΕΚ 24/Α΄/2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
9. Την 2490/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), με την
οποία αναγνωρίστηκε ότι ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
του Ρίζου και οι λοιποί ενάγοντες (συνολικά 45) συνδέονται με το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού
και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων» (ως διάδοχο του Ν.Π.Δ.Δ.
«Δήμος Αθηναίων - Μουσικά Σύνολα») με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από την ημερομηνία πρόσληψής τους.
10. Την 291/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και
Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», περί παραίτησης από το δικόγραφο της ανωτέρω ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 507382/254/2014
έφεσης και μη άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά
της 2490/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
11. Την 317/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού
και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», περί σύστασης τριάντα
εννέα (39) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
12. Την 47577/17071/18.06.2018 απόφασή μας περί
έγκρισης της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων» (ΦΕΚ 2740/
Β΄/2018).
13. Την 585/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού
και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», περί τροποποίησης της
ανωτέρω 317/2018 απόφασης του ιδίου, ως προς την
ειδικότητα δύο εκ των συσταθεισών θέσεων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
14. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση
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του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες
με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση
και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την
εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904
παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 585/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων» και τροποποιούμε την 47577/17071/18.06.2018 απόφαση, ως προς την
ειδικότητα δύο εκ των συσταθεισών προσωποπαγών
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ (ΒΙΟΛΑ)

ΘΕΣΕΙΣ
1

ΖΑΧΑΡΙΝΟΒΑ
(ZAHARINOVA)
ΜΠΙΛΙΑΝΑ (BILIANA)
του Γκεωργκι

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ (ΒΙΟΛΑ)

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Ν.Π.Δ.Δ. Οι εν
λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου
Αθηναίων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 725
(4)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για
τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιλίου για το
έτος 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/
1997 (ΦΕΚ 107 τ.Α ’)με τίτλο «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του π.δ. 23/
7-9-02 (ΦΕΚ 19/Α΄/7-2-02) «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του ν. 3731/2008
«Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σύμφωνα με τις οποίες: «Το προσωπικό της
Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται εντός
και εκτός γραφείων της υπηρεσίας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται.
Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο
το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας,
συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, με κατάλληλη
εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε

Τεύχος Β’ 6014/31.12.2018

τακτική ή και υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 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/Α’/2015).
7. Το αριθμ. 42996/21-11-18 έγγραφο της Δημοτικής
Αστυνομίας με το οποίο προτείνεται η καθιέρωση απασχόλησης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο.
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας για
το έτος 2019 ως κατωτέρω:

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 22Η ΩΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ. ΠΕΡΑΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΩΣ 6Η ΠΡΩΪΝΗ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤ’ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ
ΚΑΤ’ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ
ΑΠΌ 6η ΠΡΩΙΝΗ
ΕΩΣ 22α ΩΡΑ
(ΩΡΕΣ)
3

576

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΌ 22α ΩΡΑ
ΑΠΌ 22α ΩΡΑ ΕΩΣ 6η
ΕΩΣ 6η ΠΡΩΙΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΠΡΩΙΝΗ (ΩΡΕΣ)
ΝΗ (ΩΡΕΣ)
ΗΜΕΡΩΝ
576

720

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ Ή ΚΑΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ
288

Κ.Α.: 50.6012
ΠΟΣΟ: 5.000,00 €

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών καθώς και η κατανομή κατ΄είδος εργασίας (υπερωριακή απασχόληση Κυριακών και εξαιρέσιμων και η νυχτερινή απασχόληση προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας εργασίας και
πέραν της υποχρεωτικής), θα βεβαιώνεται κάθε μήνα από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ή τον προϊστάμενο - υπεύθυνο της Διεύθυνσης ή του Τμήματος, ή του Γραφείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ίλιον, 17 Δεκεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 828
(5)
Υπερωριακή απασχόληση Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών (προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας) καθώς και νυχτερινής εργασίας έτους 2019, των υπαλλήλων των σταθμών
στάθμευσης αυτοκινήτων της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΕ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι η ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ διαθέτει δυο σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων, οι οποίοι λειτουργούν Δευτέρα έως Κυριακή, εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) καθώς και νυχτερινές ώρες και είναι επιβεβλημένη η υπερωριακή
απασχόληση προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων και γενικά
για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης του πολίτη, του δημόσιου συμφέροντος και του συμφέροντος της εταιρείας.
6. Την αριθμ. 3/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε. περί καθορισμού των ωραρίων λειτουργίας των σταθμών
στάθμευσης αυτοκινήτων.
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7. Τον μικρό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων
στους σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων.
8. Το γεγονός ότι η ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ προτίθεται εντός του
2019 να προβεί στη λειτουργία ενός νέου σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων.
9. Το γεγονός ότι οι ανάγκες για την απασχόληση προσωπικού κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες είναι προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας.
10. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 2.500,00 ευρώ και θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑ 60.06 του προϋπολογισμού της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. ΑΕ, οικονομικού έτους 2019.
11. Ότι η δαπάνη αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του μετόχου
Δήμου Χαλκιδέων καθώς ο προϋπολογισμός της ΔΑΕΠΕΧ
ΑΕ στηρίζεται σε ΙΔΙΑ κεφάλαια, αποφασίζει:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση Κυριακών,
αργιών και εξαιρέσιμων ημερών (προς συμπλήρωση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας) καθώς και
νυχτερινής εργασίας για το χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση της παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως έως 31/12/2019, επτά (7) υπαλλήλων
Ι.Δ.Α.Χ. της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. ΑΕ που απασχολούνται στους
σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.
ΑΕ, που αναλύεται ως εξής:
Ώρες Κυριακών,
αργιών και εξαιρέσιμων
Ώρες
Αριθμός
ημερών προς
νυχτερινής
υπαλλήλων συμπλήρωση
εργασίας
της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας

7

670

570

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης των υπαλλήλων θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας και το εκάστοτε ωράριο λειτουργίας των
σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων και απεικονίζεται
στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που καταρτίζεται
και αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη»
του Υπουργείου Εργασίας.
Από την απόφαση αυτή θα προκύψει δαπάνη ποσού
2.500,00€, για την οποία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση,
για το έτος 2019, στον Κ.Α. 60.06 του προϋπολογισμού
της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χαλκίδα, 6 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΑΡΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 527/16/28-11-2018
(6)
Υπερωριακή απασχόληση για υπαλλήλους του
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθμ. 1426 Δ.Σ./26-11-2018 έγγραφο της Διοικητικής Διεύθυνσης για την έγκριση της υπερωριακής
απασχόλησης για υπαλλήλους του Νοσοκομείου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.Α΄/16-12-2015).
3. Την αριθμ. 505/11-01-2018 (θέμα 45ο) απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την
έγκριση της υπερωριακή απασχόλησης είκοσι οκτώ
(28) υπαλλήλων του Νοσοκομείου για το έτος 2018
(ΦΕΚ 1009/τ.Β΄/21-03-2018).
4. Το αριθμ. 55568/26-11-2018 έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας.
5. Το γεγονός ότι, λόγω λειτουργίας του Νοσοκομείου
σε εικοσιτετράωρη βάση, κρίνεται απαραίτητη η έγκριση
υπερωριακής εργασίας είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλων του
Νοσοκομείου και συγκεκριμένα στα τμήματα: του Ακτινοδιαγνωστικού τέσσερα (4) άτομα, του Αιμοδυναμικού
δύο (2) άτομα, της Πυρηνικής Ιατρικής δύο (2) άτομα,
της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην εξωσωματική
κυκλοφορία τρία (3) άτομα, της Οικονομικής Υπηρεσίας τρία (3) άτομα, της Διοικητικής Υπηρεσίας πέντε (5)
άτομα, της Υπηρεσίας Πληροφορικής τρία (3 ) άτομα, του
Φαρμακείου τρία (3) άτομα και της Τεχνικής Υπηρεσίας
τρία (3) άτομα.
6. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2019
στον οποίο προβλέπεται πίστωση ύψους 40.000 €
(ΚΑΕ 0263).
7. Την αριθμ. Α1α/8342/10-07-1998 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, με τελευταία τροποποιητική και
συμπληρωματική την αριθμ. Γ2α/86652/16/5-26.01.2018
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 151), εκτός από εκείνο το μέρος της
τελευταίας κοινή υπουργική απόφαση η εκτέλεση του
οποίου ανεστάλη με την αριθμ. 154/2018 απόφαση της
Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
και με το οποίο μέρος τροποποιούνται (α) η παράγραφος
16 του άρθρου 9 του αρχικού Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας, (β) η παρ. 1 του άρθρου 11 του αρχικού
Εσωτερικού Κανονισμού και (γ) προστίθεται παράγραφος 17 στο άρθρο 11 του Κανονισμού, οπότε ως προς
αυτές και μόνον τις διατάξεις εξακολουθεί να ισχύει ο
αρχικός ΕΚΛ [κοινή υπουργική απόφαση Α1α/8342/1998
(ΦΕΚ Β΄ 711)] όπως κατά καιρούς τροποποιήθηκε με
τελευταία τροποποιητική και συμπληρωματική αυτού
κοινή υπουργική απόφαση 114687/2006 των ως άνω
Υπουργών (ΦΕΚ Β΄ 1193/13-07-2007).
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8. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991
Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το
ν. 1964/1991 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/26-09-1991), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π. 52363/14-07-2017 (ΦΕΚ 366/
24-07-2017, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, περί ορισμού
μελών στο Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Γ4β/Γ.Π.15568/02-03-2018 (ΦΕΚ 130/09-03-2018, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.)
απόφαση και ισχύει σήμερα, ομόφωνα αποφασίζει εγκρίνει:
Την υπερωριακή εργασία είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλων
του Νοσοκομείου, είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αριθμός
εργαζομένων

Ακτινοδιαγνωστικό

4

Αιμοδυναμικό

2

Πυρηνική Ιατρική

2

Καρδιοχειρουργική κλινική
(εξωσωματική κυκλοφορία)

3

Οικονομική Υπηρεσία

3

Διοικητική Υπηρεσία

5

Τεχνική Υπηρεσία

3

Υπηρεσία Πληροφορικής

3

Φαρμακείο

3

ΣΥΝΟΛΟ

28

για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 31-12-2019, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου για όλο το εικοσιτετράωρο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 527/17/28-11-2018
(7)
Εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2019, υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθμ. 1425 Δ.Σ./26-11-2018 έγγραφο της Διοικητικής Διεύθυνσης για την έγκριση των ωρών για εργασία
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προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις
νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για
το έτος 2019, υπαλλήλων του Νοσοκομείου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 ερμηνευτική
εγκύκλιο.
4. Το αριθμ. 55565/26-11-2018 έγγραφο της Οικονομικής Διεύθυνσης του Νοσοκομείου.
5. Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έτους 2019,
στον οποίο προβλέπεται πίστωση ύψους 1.506.347,55 €
(ΚΑΕ 0263) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες για 932 υπαλλήλους για το έτος 2019.
6. Την αριθμ. Α1α/8342/10-07-1998 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, με τελευταία τροποποιητική και
συμπληρωματική την αριθμ. Γ2α/86652/16/5-26.01.2018
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 151), εκτός από εκείνο το μέρος της
τελευταίας κοινή υπουργική απόφαση, η εκτέλεση του
οποίου ανεστάλη με την αριθμ. 154/2018 απόφαση της
Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
και με το οποίο μέρος τροποποιούνται (α) η παράγραφος
16 του άρθρου 9 του αρχικού Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας, (β) η παράγραφος Ιτου άρθρου 11 του αρχικού Εσωτερικού Κανονισμού και (γ) προστίθεται παράγραφος 17 στο άρθρο 11 του Κανονισμού, οπότε ως προς
αυτές και μόνον τις διατάξεις εξακολουθεί να ισχύει ο
αρχικός ΕΚΛ [κοινή υπουργική απόφαση Α1α/8342/1998
(ΦΕΚ Β' 711)] όπως κατά καιρούς τροποποιήθηκε με
τελευταία τροποποιητική και συμπληρωματική αυτού
κοινή υπουργική απόφαση 114687/2006 των ως άνω
Υπουργών (ΦΕΚ Β' 1193/13-07-2007).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από
24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το ν. 1964/1991 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/26-09-1991), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π. 52363/14-07-2017 (ΦΕΚ 366/
24-07-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, περί ορισμού
μελών στο Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Γ4β/Γ.Π.15568/02-03-2018 (ΦΕΚ 130/09-03-2018, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.)
απόφαση και ισχύει σήμερα, ομόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει:
Την εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2019, 932 υπαλλήλων του
Νοσοκομείου, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΕ

Αριθμός ωρών

(0263) Νυχτερινά (Ι.Δ.)

234.070

(0263) Κυριακές και εξαιρέσιμα (Ι.Δ.)

160.315
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(0263) Νυχτερινά (Δ.Δ.)

12.580

(0263) Κυριακές και εξαιρέσιμα (Δ.Δ.)

8.950

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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10.6012, προϋπολογισμού έτους 2019, συνολικού ποσού 1.500,00€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτμος, 12 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ

Ι
Ι

Αριθμ. απόφ. 249
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την
τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έτους 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄/87/07-06-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης, με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του
Προέδρου».
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176/16-12-2015).
4. Τα άρθρα 48 και 49 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/
28-06-2007).
5. Την παρ. 1 του άρθρο 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄
152/01-07-2011).
6. Την ανάγκη τήρησης και σύνταξης πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α 10.6012 προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, αποφασίζει:
1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή,
για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,
έτους 2019, για τις δύο (2) υπαλλήλους, οι οποίες πέραν
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους θα τηρούν
τα πρακτικά συνεδριάσεων.
2. Η υπερωριακή εργασία των πιο πάνω υπαλλήλων
δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά
υπάλληλο, και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες το α'
εξάμηνο και άλλες εκατόν είκοσι (120) ώρες για το β'
εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων
υπηρεσιακών αναγκών.
3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με
τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα πιστοποιείται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω
υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.

Αριθμ. απόφ. 118/2018
(9)
Καθορισμός υπηρεσιακής εργασίας ηπαλλήλου
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις μισθολογικές διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015.
2. Του άρθρου 29 του ως άνω νόμου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παργ. 2 του ν. 2738/1999
4. Το αριθμ. οικ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σπετσών.
6. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών πέραν του κανονικού ωραρίου από την μοναδική υπάλληλο του ΔΛΤΣ κατηγορίας Δε Διοικητικού για τις κάτωθι εποχικού και έκτακτου
χαρακτήρα υπηρεσιακές ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου:
- Η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΛΤΣ για το οικ. έτος 2019 η οποία
πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας.
- Η τήρηση προγράμματος *Μισθοδοσίας- Ενιαία Αρχής πληρωμής-ΙΚΑ*
- Τήρηση των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών *ΔΙΑΥΓΕΙΑ*, *Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων*,
*Ψηφιακή υπογραφή* καθώς και συμμετοχή σε ημερίδες
και συνέδρια εκπαίδευσης στις νέες εφαρμογές.
-΄Ελεγχος των εισπραττόμενων προστίμων ΚΟΚ.
- Είσπραξη λιμενικών τελών.
- Έλεγχος εσόδων από παραχωρήσεις χώρων.
- Έλεγχος εκτελουμένων έργων και εργασιών με επιτόπια αυτοψία, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση της υπαλλήλου του ΔΛΤΣ οικ. έτους 2019, για τις εργασίες οι οποίες
περιγράφονται ανωτέρω, καθώς και την απασχόληση
της επί των εκτάκτων αναγκών εάν αυτές προκύψουν.
2. Ορίζεται ο αριθμός μιας (1) υπαλλήλου η οποία θα
απασχοληθεί εκτός ωραρίου εργασίας της για τις αναφερθείσες εργασίες.
3. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν για το Α' εξάμηνο
του έτους 2019 και οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις 120 (εκατόν
είκοσι) το εξάμηνο για την υπάλληλο.
4. Η πραγματοποίηση των εργασιών θα βεβαιώνεται από τον πρόεδρο του Δ/Σ του ΔΛΤ Σπετσών και θα
αποστέλλεται για έλεγχο και θεώρηση από το Ελεγκτικό
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Συνέδριο η δε καταβολή της υπερωριακής αμοιβής θα
γίνεται μέσω ΕΑΠ.
5. Η αμοιβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στα όρια
των πιστώσεων των ΚΑ 10.6022.0001 και 10.6052.001
προϋπολογισμού ΔΛΤΣ οικ. έτους 2019 χωρίς να επιτρέπεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.
6. Το ύψος της υπερωριακής αμοιβής και των σχετι-
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κών κρατήσεων θα καθορίζεται από τις νέες ισχύουσες
μισθολογικές διατάξεις του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σπέτσες, 11 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΥΜΑΡΑΣ

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