
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 30158 (388)/
27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδι-
οτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου και 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δω-
δεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για 
το Α΄ εξάμηνο έτους 2018.

3 Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλί-
ου Κισσάμου και καθορισμός ωρών υπερωριακής 
εργασίας του.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-
χου και Πρακτικογράφου του Δήμου Σκιάθου για 
το έτος 2018.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απογευματι-
νής, νυχτερινής, Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημε-
ρών στο μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου (ΙΔΑΧ) των υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου 
για το έτος 2018.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο Μό-
νιμο και Αορίστου χρόνου προσωπικό του «Φο-
ρέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου 
Παιανίας», για το έτος 2018.

7 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας ενός υπαλλή-
λου για την τήρηση της Γραμματειακής υποστήρι-
ξης του Δελήχειου Ιδρύματος για το έτος 2018.

8 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων ΙΔΑΧ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτι-
σμού και Περιβάλλοντος - Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
της Μεσογείου για το Α΄ εξάμηνο 2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 12082/
20.12.2017 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4748/τ.Β΄/29.12.2017.

10 Διόρθωση σφάλματος στην 30526/20.12.2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Δελ-
φών περί συγκρότησης συνεργείου και καθιέρω-
ση υπερωριακής εργασίας εκτέλεσης υπηρεσίας 
Ληξιαρχείων και Τήρησης Πρακτικών συνεδρι-
άσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίων 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 30672(393)  (1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 30158 (388)/

27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κε-

ντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδι-

οτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113,159,160,186,282 και 

283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθη-
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 26/Α΄/09.02.2007), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης περί έγκρισης τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 4302/τ.Β΄/30-12-2016).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 1827/08.06.2016 από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 
ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευ-
θύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 321/τ.ΥΟΔΔ/21.06.2016), 
καθώς και την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 642/20.02.2017 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
περί παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανά-
θεση τομέων ευθύνης (ΦΕΚ 102/τ.ΥΟΔΔ/06.03.2017).

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 30158 (388)/27.01.2017 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/21.02.2017).

9. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10-10-2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθ. ΔΟΑ/οικ. 8638/
26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋ-
πολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α.) Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 30158 (388)/
27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως: 

1.) Στην ενότητα Α.1) η παράγραφος 39. τροποποιείται 
ως εξής:

«39. Τη γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για έργα 
και δραστηριότητες Κατηγορίας Α, εκτός αυτών της υπο-
κατηγορίας Α2 ομάδας 5 "Εξορυκτικές δραστηριότητες" 
και έργων ΠΕΣΔΑ κατηγορίας Α΄ για τα οποία δεν απαι-
τείται άλλη αδειοδότηση».

2.) Στην ενότητα Α.1) η παράγραφος 40. καταργείται 
και οι παράγραφοι 41, 42 και 43 απαριθμούνται σε «40, 
41 και 42».

3.) Στην ενότητα Α.2) προστίθενται παράγραφοι «27. 
και 28.» ως εξής: 

«27. Τη γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για 
έργα και δραστηριότητες Υποκατηγορίας Α2 ομάδας 
5 "Εξορυκτικές δραστηριότητες" καθώς και για έργα 
ΠΕΣΔΑ κατηγορίας Α΄ για τα οποία δεν απαιτείται άλλη 
αδειοδότηση.

28. Την υποβολή φακέλου ΠΠ (Περιβαλλοντικού Προ-
ελέγχου) καθώς και ΣΜΠΕ (Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων) προς την αρμόδια αρχή, στα 

πλαίσια αξιολόγησης σχεδίου καθορισμού λατομικών 
περιοχών.».

Β.) Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. οικ. 30158 (388)/
27.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρ-
χες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 516/
τ.Β΄/21.02.2017), παραμένει σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2018

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΣΙΤΣΙΚΩΣΤΑΣ

Ι 

   Αριθμ. οικ. 232 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου και 

της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δω-

δεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για 

το Α΄ εξάμηνο έτους 2018.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρ-

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

2. Τις υπ’ αριθμ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/
10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/
30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. Α εδαφ. 1, 2 και 
3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθ-
μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α΄και 
Β΄βαθμού των Ν.Π.Δ.Δ. κ.α.».

4. Την αριθμ. 2/1015 /ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα : «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 
Β΄του ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθ-
μού, 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».

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/
τ.Α΄) και της υπουργικής απόφασης 2/16570/0026/
13-5-2016 (ΦΕΚ 1381/τ.Β΄) από την 1-1-2017 οι Οικονο-
μικές Υπηρεσίες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
αναλαμβάνουν αυξημένες αρμοδιότητες ανάληψης, 
ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών.

6. Την ανάγκη απασχόλησης δέκα πέντε (15) υπαλλή-
λων της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου και ενός (1) 
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της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκτός ωραρίου υπηρεσίας 
για τη διεκπεραίωση των μεταφερόμενων από τις ΥΔΕ 
αρμοδιοτήτων.

7. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απασχό-
ληση έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του οικονομικού έτους 
2018 στον ειδικό φορέα 072- ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή για 
δέκα πέντε (15) υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικού 
Δωδεκανήσου και ένας (1) της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για 
το Α΄ εξάμηνο έτους 2018 και έως είκοσι (20) ώρες το 
μήνα για υπερωριακή απογευματινή εργασία.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται 
να ανέλθει στο ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ 
συνολικά και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολο-
γισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του οικονομικού 
έτους 2018 από τον φορέα 072 και τον ΚΑΕ 0511.

Η απόφαση συγκρότησης συνεργείου και η βεβαίωση 
παροχής υπερωριακής εργασίας θα εκδίδονται από τον 
Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΝΑΙ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 17 Ιανουαρίου 2018 

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 18 (3)
Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβου-

λίου Κισσάμου και καθορισμός ωρών υπερωρι-

ακής εργασίας του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

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

(ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄).

3) Την υπ' αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/
2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.ΠΑΑ.) 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» (επί του 
άρθρου 20).

4) Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων».

5) Το γεγονός ότι πραγματοποιούνται συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου και απογευματινές ώρες, πέ-

ραν του κανονικού ωραρίου εργασίας της υπηρεσίας, 
στις οποίες παρευρίσκεται και τηρεί τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων ο πρακτικογράφος, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε πρακτικογράφο των συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Κισσάμου,τον υπάλληλό μας, 
Φωτεινόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου, Κλάδου ΔΕ1 Διοι-
κητικού, Βαθμού Α΄ και καθορίζουμε τον αριθμό ωρών 
υπερωριακής εργασίας του μέχρι 120 ώρες απογευματινή 
υπερωριακή εργασία για το α' εξάμηνο 2018 και μέχρι 120 
ώρες απογευματινή υπερωριακή εργασία για το β΄ εξάμηνο 
2018, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω υπερω-
ριακή απασχόληση θα ανέλθει στο ποσόν των 1.200,00 
ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου ως εξής: Από 
τον ΚΑ 10 - 6012.001 «αποζημίωση υπερωριακής ερ-
γασίας μονίμων υπαλλήλων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κίσσαμος, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 8/2018 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-
χου και Πρακτικογράφου του Δήμου Σκιάθου για 
το έτος 2018.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/

τ.Α΄/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48, 49 και 176 του ν. 3584/

2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16-12-2015).

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄).

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 

τη διάρκεια του έτους 2018 για την αντιμετώπιση της 
καταγραφής των θανάτων και γεννήσεων με έκδοση 
αντίστοιχων ληξιαρχικών πράξεων και την τήρηση των 
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες επι-
βάλλουν την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας 
πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας.

7. Τη με αριθμ. 16979/183628/19-9-2014 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για ανάθεση καθηκόντων 
Ληξιάρχου στη δημοτική υπάλληλο, Πασχάλη Αναστα-
σία-Τριανταφυλλιά του Ιωάννη, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού,της οποίας περίληψη δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα της κυβέρνησης ΦΕΚ 2701/τ.Β΄/9-10-2014 
(ΑΔΑ: 6 Υ9ΥΟΡ10 - ΥΡ5).
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8. Την αριθμ. 620/12219/30-11-2017 απόφαση Δημάρ-
χου Σκιάθου, με την οποία γίνεται η ανάθεση του γραφείου 
Δημοτικού Συμβουλίου στην υπάλληλο, Μιχαηλίδου Στυ-
λιανή του Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

9. Το γεγονός ότι στον υπό έγκριση προϋπολογισμό οι-
κονομικού έτους 2018 του Δήμου μας είναι εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις, για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών, ως 
εξής: α) στον Κ.Α 10.6012 με το ποσό 14.000 χιλ. ευρώ και 
β) Κ.Α 10.6022 με το ποσό 2000 χιλ. ευρώ, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, για το χρονικό διάστημα από τη δημο-
σίευση της παρούσας έως 31/12/2018, την υπερωριακή 
απασχόληση των δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου:

- Πασχάλη Αναστασίας-Τριανταφυλλιάς του Ιωάννη, κα-
τηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ και ΜΚ 3, 
στην οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα Ληξιάρχου και

- Μιχαηλίδου Στυλιανής του Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ, 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β και ΜΚ 5, για την 
τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, 

με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την 
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου ως εξής:

Προβλέπεται ετησίως:
α) το όριο των 240 ωρών ανά υπάλληλο για υπερωρι-

ακή απογευματινή εργασία μέχρι την 22η ώρα, το οποίο 
δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλ-
ληλο ανά εξάμηνο,

β) το όριο των 150 ωρών ανά υπάλληλο για υπερωρια-
κή εργασία από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή πέρα 
από την υποχρεωτική,

γ) για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέρα από 
την υποχρεωτική προβλέπεται αναλυτικά:

- το όριο των 30 ωρών ανά υπάλληλο από την 6η πρω-
ινή μέχρι την 22η ώρα και

- από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή προβλέπεται 
το όριο των 20 ωρών μόνο για την υπάλληλο που τηρεί 
τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, Μιχαηλίδου 
Στυλιανή του Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Δι-
οικητικού, με βαθμό Β΄ και ΜΚ 5. 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σκιάθος, 10 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 9/2018 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απογευματι-

νής, νυχτερινής, Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημε-

ρών στο μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου (ΙΔΑΧ) των υπηρεσιών του Δήμου Σκιά-

θου για το έτος 2018.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

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

87/Α’ /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48-49 και 176 του 
ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κώδικας Κα-
τάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που 
αναφέρονται στο ωράριο εργασίας των υπηρεσιών και 
την καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης.

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» με τις οποίες ορίζονται οι ανώτατες 
ώρες υπερωριακής απασχόλησης ως εξής:

Α) Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου για απογευματινή υπερωριακή εργα-
σία ορίζονται μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο ανά 
εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ενώ κατά 
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, για υπάλληλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που 
λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα 
είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, ορίζονται 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι 
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, ανά υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος.

Β) Για το προσωπικό 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 εξά-
μηνο ανά υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυ-
ξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος».

4. Την αριθμ. οικ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β΄του ν. 4354/2015.

5. Την αριθμ. πρωτ. 20621/240115/27-11-2012 από-
φαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία 
εγκρίθηκε η αριθμ. 258/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με θέμα τον καθορισμό του ωραρίου λει-
τουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

6. Τις ειδικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που 
καλείται να αντιμετωπίσει η υπηρεσία καθαριότητας και 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας 
της φροντίδας των χώρων πρασίνου, της διπλής αποκο-
μιδής απορριμμάτων που γίνεται σε καθημερινή βάση 
τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της μεγάλης προσέλευ-
σης τουριστών.

7. Το αριθμ. πρωτ. 11989/23-11-2017 έγγραφο του 
αυτοτελούς τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, στο 
οποίο καταγράφονται οι υπηρεσιακές ανάγκες της σχε-
τικά με την άσκηση ελέγχου της κυκλοφορίας στους 
πεζόδρομους, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, στην πάταξη του παρεμπόριου, στην ανάπτυξη 
των τραπεζοκαθισμάτων κ.α.

8. Τις ειδικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες στην 
τεχνική υπηρεσία για την επισκευή και συντήρηση των 
σχολικών κτιρίων αλλά και για διάφορες εργασίες στο 
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οδικό δίκτυο καθώς και για τις αυτοψίες σε αυθαίρετα 
και επικίνδυνα κτίσματα.

9. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονο-
μικών Υπηρεσιών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
του έτους 2018 για την αντιμετώπιση της αυξημένης ερ-
γασίας λόγω της συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτή-
των του Δήμου καθώς και τη διευθέτηση εργασιών που 
δεν είναι δυνατό να γίνουν στο σύνηθες ωράριο των 
υπηρεσιών λόγω της εξυπηρέτησης του κοινού, όπως 
είναι η σύνταξη ισολογισμών απολογισμών, η τακτο-
ποίηση του ταμείου, καθήκοντα που επιβάλλουν την 
απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας του Δήμου 
Σκιάθου πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας. Στις 
ανάγκες του τμήματος εντάσσεται και η λειτουργία του 
Νεκροταφείου.

10. Την αριθμ. πρωτ. 207/10-1-2018 βεβαίωση της οικο-
νομικής υπηρεσίας για την εγγραφή των σχετικών πιστώ-
σεων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό 
έτος 2018 στους εξής κωδικούς: ΚΑΕ 10.6012 με το ποσό 
των 14.000 χιλ. ευρώ, ΚΑΕ 10.6022 με το ποσό των 2.000 
χιλ. ευρώ, ΚΑΕ 15.6012 με το ποσό των 3.000 χιλ. ευρώ, 
ΚΑΕ 20.6012 με το ποσό των 30.000 χιλ. ευρώ, ΚΑΕ 30.6012 
με το ποσό των 3.000 χιλ. ευρώ, ΚΑΕ 35.6012 με το ποσό 
των 2.000 χιλ. ευρώ, ΚΑΕ 40.6012 με το ποσό των 2.000 
χιλ. ευρώ, ΚΑΕ 45.6012 με το ποσό των 2.000 ευρώ και ΚΑΕ 
50.6012 με το ποσό των 13.000 χιλ. ευρώ, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε,σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/
2015, υπερωριακή απασχόληση για το έτος 2018 που 
αφορά πενήντα τρεις (53) υπαλλήλους που ανήκουν στο 
τακτικό προσωπικό και στο προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των υπηρεσιών 
του Δήμου Σκιάθου ως ακολούθως:

Στο τμήμα καθαριότητας και περιβάλλοντος της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, 
τις ανάγκες θα καλύψουν είκοσι (20) υπάλληλοι ως εξής: έξι 
(6) υπάλληλοι ΔΕ οδηγών οχημάτων, πέντε (5) ΥΕ εργάτες 
καθαριότητας, τρεις (3) ΥΕ εργάτες καθαριότητας (οδοκα-
θαριστές ), δύο (2) ΔΕ χειριστές μηχανημάτων, τρεις (3) ΔΕ 
Τεχνίτες οχημάτων, ένας (1) ΥΕ Επιστάτης καθαριότητας.

Προβλέπεται:
α) το όριο των 2.060 ωρών για υπερωριακή απογευ-

ματινή εργασία μέχρι την 22η ώρα,
β) το όριο των 1.080 ωρών για υπερωριακή εργασία 

από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή πέρα από την 
υποχρεωτική,

γ) για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέρα από 
την υποχρεωτική προβλέπεται αναλυτικά το όριο των 
1.040 ωρών από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα και 
από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή προβλέπεται το 
όριο των 380 ωρών.

ΚΑΕ 20.6012 με το ποσό των 30.000 χιλ. ευρώ.
Στο γραφείο περιβάλλοντος της ίδιας υπηρεσίας τις 

ανάγκες θα καλύψουν δύο (2) υπάλληλοι: ένας (1) ΔΕ 
δασοφύλακας και ένας(1) ΠΕ Δασολόγος, ο Προϊστά-
μενος του Τμήματος καθαριότητας και περιβάλλοντος.

Προβλέπεται:
α) το όριο των 200 ωρών για υπερωριακή απογευμα-

τινή εργασία μέχρι την 22η ώρα,
β) το όριο των 80 ωρών για υπερωριακή εργασία από την 

22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή πέρα από την υποχρεωτική,

γ) για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέρα από 
την υποχρεωτική προβλέπεται αναλυτικά το όριο των 
45 ωρών από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα και από 
την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή προβλέπεται το όριο 
των 40 ωρών.

ΚΑΕ 35.6012 με το ποσό των 2.000 χιλ. ευρώ.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι καλύπτουν και τις ανάγκες της 

πολιτικής προστασίας.
Στο αυτοτελές τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας τις 

ανάγκες θα καλύψουν τρεις (3) ΔΕ Δημοτικοί Αστυνομικοί.
Προβλέπεται:
α) το όριο των 720 ωρών για υπερωριακή απογευμα-

τινή εργασία μέχρι την 22η ώρα,
β) το όριο των 576 ωρών για υπερωριακή εργασία 

από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή πέρα από την 
υποχρεωτική,

γ) για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέρα από 
την υποχρεωτική προβλέπεται αναλυτικά το όριο των 
288 ωρών από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα και 
από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή προβλέπεται το 
όριο των 288 ωρών.

ΚΑΕ 50.6012 με το ποσό των 13.000 χιλ. ευρώ.
Στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τε-

χνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, 
τις ανάγκες θα καλύψουν πέντε (5) υπάλληλοι ως εξής: 
τρεις (3) ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι, ένας (1) ΔΕ Ξυλουργός, 
ένας (1) ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός.

Προβλέπεται το όριο των 610 ωρών για υπερωριακή 
απογευματινή εργασία μέχρι την 22η ώρα.

ΚΑΕ 30.6012 με το ποσό των 3.000 χιλ. ευρώ.
Στην υπηρεσία πολεοδομίας τις ανάγκες θα καλύψουν 

δύο (2) υπάλληλοι: ένας (1) ΠΕ Αρχιτέκτονας και ένας (1) 
TE Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός.

Προβλέπεται το όριο των 350 ωρών για υπερωριακή 
απογευματινή εργασία μέχρι την 22η ώρα.

ΚΑΕ 40.6012 με το ποσό των 2.000 χιλ. ευρώ.
Στα τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικο-

νομικών Υπηρεσιών (Διοικητικό Οικονομικό, ειδικής 
Ταμειακής Υπηρεσίας, ΚΕΠ) τις ανάγκες θα καλύψουν 
δεκαπέντε (15) υπάλληλοι ως εξής: δώδεκα(12) ΠΕ/TE/
ΔΕ Διοικητικοί, ένας (1) TE Τηλεπικοινωνιακός, δύο (2) 
ΥΕ Κλητήρες.

Προβλέπεται το όριο των 2.000 ωρών για υπερωριακή 
απογευματινή εργασία μέχρι την 22η ώρα.

ΚΑΕ 10.6012 με το ποσό των 14.000 χιλ. ευρώ.
Η κάλυψη των αναγκών του Νεκροταφείου γίνεται από 

έναν (1) ΥΕ Εργάτη Νεκροταφείου που θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 45.6012 με το ποσό των 2.000 ευρώ.

2) Προβλέπεται:
α) το όριο των 240 ωρών για υπερωριακή απογευμα-

τινή εργασία μέχρι την 22η ώρα,
β) το όριο των 96 ωρών για εργασία Κυριακών και εξαι-

ρέσιμων πέρα από την υποχρεωτική από την 6η πρωινή 
μέχρι την 22η ώρα.

Στον παιδικό σταθμό και την υπηρεσία πολιτισμού και 
αθλητισμού τις ανάγκες θα καλύψουν πέντε (5) υπάλ-
ληλοι ως εξής: δύο (2) TE Βρεφονηπιοκόμοι, μία (1)ΥΕ 
Οικογενειακή Βοηθός, ένας (1) ΔΕ Μάγειρας, μία (1) ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής.
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Προβλέπεται το όριο των 500 ωρών για υπερωριακή 
απογευματινή εργασία μέχρι την 22η ώρα.

ΚΑΕ 15.6012 με το ποσό των 3.000 χιλ. ευρώ.
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των 

αναγκών του έτους 2018 και ο αριθμός των δεδουλευ-
μένων ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται με υπη-
ρεσιακό σημείωμα του υπεύθυνου προϊσταμένου κάθε 
υπηρεσίας. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του 
προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανά-
λογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικ. έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σκιάθος, 10 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 236  (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο Μό-

νιμο και Αορίστου χρόνου προσωπικό του «Φο-

ρέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου 

Παιανίας», για το έτος 2018.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των παρ, 2 και 3 του άρθρου 48 και τις 
διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176).

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 
2503/1997.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την έλλειψη μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπι-
κού του Φορέα λόγω των συνταξιοδοτήσεων που προέκυ-
ψαν μετά το Πρόγραμμα «Καλλικράτη» και τη συνένωση 
των Νομικών μας προσώπων καθώς με την αδυναμία πρό-
σληψης προσωπικού λόγω αναστολής των διορισμών, το 
Νομικό πρόσωπο λειτουργεί με συμβασιούχους.

7. Το ως άνω γεγονός και η ιδιαιτερότητα του χώρου, 
απαιτούν πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προ-
σωπικού για τη κάλυψη των αναγκών του Φορέα Κοινωνι-
κής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Παιανίας, αποφασίζει:

Καθιερώνει Υπερωριακή, απογευματινή εργασία εί-
κοσι (20) ωρών μέσα στα όρια που προβλέπονται για το 
υπηρετούν μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του Ν.Π. του 
Δήμου Παιανίας για το έτος 2018 ως εξής:

1. Για τους Δώδεκα (12) μόνιμους υπαλλήλους, εκατόν εί-
κοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δυο εξάμηνων μέσα στο έτος.

Στον προϋπολογισμό του έτους 2018 έχει προβλεφθεί 
κωδικός με τίτλο « Αποζημίωση για υπερωριακή εργα-
σία» ο κ.α. 10-6012.001 με πόσο 10.000,00 ευρώ.

2. Για τους Δέκα έξι (16) αορίστου χρόνου υπαλλήλους, 
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει 
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο εξάμηνων 
μέσα στο έτος.

Στον προϋπολογισμό του έτους 2018 έχει προβλεφθεί 
κωδικός με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή εργα-
σία» ο κ.α. 10-6022.001 με πόσο 8.000,00 ευρώ.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι εργάζονται στους τέσσερις 
(4) Δημοτικούς βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς 
καθώς και στα δυο Κ.Α.Π.Η. Παιανίας και Γλυκών Νερών 
του Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παιανία, 27 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ   

Ι

   Αριθμ. απόφ. 1 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας ενός υπαλλή-

λου για την τήρηση της Γραμματειακής υποστή-

ριξης του Δελήχειου Ιδρύματος για το έτος 2018.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΗΧΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ KAI 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΛΗΧΑ»

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

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48, 49 και 176 του ν. 
3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/ 28-6-2007).

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/Α΄/16.12.2015).

4. Την αριθμ. πρωτ: 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών Γεν. Γραμμ. Δημ/κης Πολ. 
Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δελήχειου 
Ιδρύματος οικονομικού έτους 2018 για την υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού έχει εγγραφεί σχετική πί-
στωση, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για έναν (1) 
υπάλληλο (τακτικό ή αορίστου) έως 120 ώρες ανά εξάμη-
νο για την τήρηση της Γραμματειακής υποστήριξης του 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΔΕΛΗΧΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ» για το έτος 2018.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχό-
ληση θα αντιμετωπισθεί από τον ΚΑ 02.10.6012  που  έχει  
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εγγραφεί στον προϋπολογισμό του  Νομικού Προσώπου 
με την επωνυμία «ΔΕΛΗΧΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ» έτους 2018 ως εξής: ΚΑ 02.10.6012 
ποσό 1.500,00€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τύρναβος, 10 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΧΩΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2528 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων ΙΔΑΧ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτι-

σμού και Περιβάλλοντος - Κέντρο Αρχιτεκτονικής 

της Μεσογείου για το Α΄ εξάμηνο 2018  .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρ. 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/

16-12-2015 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 176 του ν. 4261/2014.
3. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 έγγραφο 

παροχής οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών – Διεύ-
θυνση Εισοδηματικής Πολιτικής.

4. Την υπ΄αριθμ. 202/2017 απόφαση- βεβαίωση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρη-
σης «ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ» περί λειτουργίας της κοινωφελούς 
επιχείρησης όλες τις ημέρες του μήνα δυνάμει του άρθρου 3
παρ. Ι, της υπ΄αριθμ. 204/2011 απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Χανίων, η οποία έχει δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄/1347/16.06.2011), 
όπου αναφέρονται οι σκοποί της κοινωφελούς δημοτικής 
επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πο-
λιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχι-
τεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ», εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

5. Τον αριθμό των υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης.

6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση και η 
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη:

α. Των κύριων σκοπών της επιχείρησης που περιλαμ-
βάνουν καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(θεατρικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες κ.λπ.), οι 
οποίες λαμβάνουν χώρα και κατά τις νυχτερινές ώρες κα-
θώς και κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες.

β. Των εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών που ανακύπτουν.

7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω 
απασχόληση θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ: 
60.00.00.00 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ποσό 
6.500,00€ και ΚΑ: 60.03.00.00 «Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού» ποσό 1.628,90 €,

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και υπο-
λογίζεται στο ποσό των 8.128,90 € συνολικά.

8. Την υπ΄αριθμ. 274/2017 (ΑΔΑ: 7ΤΠΜΟΚΩΗ-ΛΘΒ) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, 
αποφασίζει:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-
σχόλησης δύο (2) υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης 
έως και την 30/6/2018, έως 60 ώρες ανά υπάλληλο, με 
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.

2. Την καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας κατά τις νυ-
χτερινές ώρες δύο (2) υπαλλήλων ΙΔΑΧ της επιχείρησης 
κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρού-
σης έως και την 31/12/2018, έως 48 ώρες ανά υπάλληλο.

3. Την καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες δύο (2) υπαλλή-
λων ΙΔΑΧ της επιχείρησης για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσης έως και την 31/12/2018, 
έως 48 ώρες ανά υπάλληλο.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 28 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΟΘΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

Ι  

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

     (9)
  Στην αριθμ. 12082/20.12.2017 απόφαση του Υπουρ-

γού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4748/τ.Β΄/29.12.2017, 
στη σελίδα 66808, στην α΄ στήλη, στον 10 στίχο εκ του 
τέλους, διορθώνεται στην υπογραφή:

το εσφαλμένο:
«Ο Αναπληρωτής Υπουργός»,
στο ορθό:
«Ο Υπουργός».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(10)
      Στην 30526 /20.12.2017 απόφαση του Γενικού Γραμμα-

τέα του Δήμου Δελφών περί συγκρότησης συνεργείου 
και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας εκτέλεσης υπηρε-
σίας Ληξιαρχείων και Τήρησης Πρακτικών συνεδριάσε-
ων Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίων Δημοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2018 που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 4768/τ.Β΄/29.12.2017 διορθώνεται στην σελίδα 
66981, στον 6ο στοίχο εκ των κάτω,το εσφαλμένο «είκοσι 
ωρών», στο ορθό « εκατόν είκοσι ωρών».

  (Από το Δήμο Δελφών)  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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