
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθμ. 164700/Δ2/03-10-2018 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λει-
τουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκ-
παίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για 
το σχολικό έτος 2018-2019» (Β΄ 4517).

2 Καθιέρωση 18ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουρ-
γίας τις Κυριακές και αργίες του ΝΠΔΔ του Δήμου 
Ρόδου Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητι-
σμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.).

3 Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων 
στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, κατά την δι-
άρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.

4 Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για 
την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ωραιοκά-
στρου Νομού Θεσσαλονίκης.

5 Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας καθώς και 
καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά 
τις νυχτερινές ώρες για το Α΄ εξάμηνο του έτους 
2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 196690/Δ2 (1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 164700/Δ2/03-10-2018 

υπουργική απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λει-

τουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκ-

παίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για 

το σχολικό έτος 2018-2019» (Β΄ 4517). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Αντισταθμιστική εκ-

παίδευση» του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) «Αναβάθμιση 

του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξι-
ολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.  4027/2011 
(Α΄ 233) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), 
του άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), του άρ-
θρου 5 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 του ν. 1566/1985, 
των άρθρων 31 και 32 του ν. 3528/2007, του άρθρου 10 
παρ. 2 του ν. 4076/2012 (χορήγηση άδειας άσκησης ιδι-
ωτικού έργου με αμοιβή).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2β του ν. 3687/2008 
(Α΄ 159) «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) «Τροποποί-
ηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) «Αναμόρφω-
ση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) «Θέματα κα-
νονισμού ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.  4509/2017 
(Α΄ 201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται 
από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

12. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Για τη δια-
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/
Α΄/23.12.2014), όπως τροποποιείται και ισχύει.

13. Την με αριθμ. 329/2005 (Β΄ 210) κοινή υπουργική 
απόφαση (ΚΥΑ), η οποία τροποποίησε και αντικατέστη-
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σε την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 845/2003 
(Β΄ 1222) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», καθώς και τη με 
αριθμ. 4327/2010 (Β΄ 1387) «Τροποποίηση της με αριθμ. 
329/2005 (Β΄ 210) κοινής υπουργικής απόφασης», όπως 
τροποποιείται και ισχύει.

14. Την παράγραφο 9, του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 
(ΦΕΚ/τ.Α΄/265/23-12-2014), περί μετονομασίας σε Ειδική 
Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 6, του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16-12-2015) και ισχύει.

15. Την με αριθμ. 47903/ΕΥΘΥ 495 (ΦΕΚ 1406/τ.Β΄/
19-05-2016) απόφαση Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπη-
ρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και αντι-
κατάσταση των αριθμ. 10756/9-10-2002 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (Β΄ 1343) και αριθμ. 17817/28-11-2008 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2514), όπως ισχύουν.

16. Την με αριθμ. 164700/Δ2/03-10-2018 υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέ-
ντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυ-
τική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019» (Β΄ 4517).

17. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.  70/2015 
(Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Τουρισμού».

18. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του π.δ.  18/2018 
(Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων».

20. Την με αριθμ. 93381/Δ2/7.6.2016 (Β΄ 1640) υπουρ-
γική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων 
των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου».

21. Την με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Β΄ 1340) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθη-
κόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και περιφε-
ρειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των 
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδα-
σκόντων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

22. Την με αριθμ. 120546/Δ2/29.09.2010 (Β΄  1595) 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης 
προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανά-
γκες των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των 
Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων».

23. Την με αριθμ. 4441/13-08-2018 απόφαση ένταξης 
της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δ/θμια 
Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» (MIS 5031889) στο 
πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 και 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-
2020» και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο αυτής, όπως 
τροποποιούνται και ισχύουν.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/482/189077/
Β1/06-11-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-

νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 του Άρθρου 
Μόνου της με αριθμ. 164700/Δ2/03-10-2018 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4517) αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης συστήνεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστική Ομάδα Δομών 
Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), η οποία 
αποτελείται από:

Α) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), ως Πρόεδρο,

Β) τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην πε-
ριοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ.Δ.Ε.,

Γ) ένα (1) έκτων αριθμ. 2 και 3 τακτικών οριζόμενων 
μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και

Δ) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου 
αντίστοιχου των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα 
με το ωρολόγιο πρόγραμμα, που ανήκει σε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της 
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή έναν 
(1) εκπαιδευτικό κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων 
μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα με 
τουλάχιστον δεκαπενταετή προϋπηρεσία, που ανήκει 
στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του Άρθρου 
Μόνου της με αριθμ. 164700/Δ2/03-10-2018 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4517) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες 
κάλυψης των οδοιπορικών για τις επιτόπιες εποπτείες 
καλύπτονται από τον ΚΑΕ της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας 
Εκπ/σης ή Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας.».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 56109 (2)
Καθιέρωση 18ωρης λειτουργίας καθώς και λει-

τουργίας τις Κυριακές και αργίες του ΝΠΔΔ του 

Δήμου Ρόδου Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.). 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 

(Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 143/2010 (Α΄ 236) «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.  3584/2007 
(Α΄ 143) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Την 14192/15.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου 
Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου.

7. Την απόφαση 2/1757/0026/12.01.2017 του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 17) «Καθορισμός 
δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για 
υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία».

8. Την 197/03.07.2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανι-
σμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) περί 
καθιέρωσης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και 
καθιέρωση επταήμερης λειτουργίας καθώς και 18ωρης 
λειτουργίας του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

9. Την 2187/02.07.2018 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώ-
σεων στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση 18ωρης λειτουργίας καθώς και της λει-
τουργίας τις Κυριακές και τις αργίες του Τμήματος Πολι-
τιστικών Δραστηριοτήτων και του Τμήματος Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ του Δήμου Ρόδου «Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου», για την εύ-
ρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και την 
υποστήριξη των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Από την απόφαση αυτή, που αφορά τέσσερις μόνιμους 
υπάλληλους [έναν (1) ΔΕ Τεχνικών - Βοηθού Χειριστή 
Κινηματογραφικών μηχανών, δύο (2) ΥΕ Εργατών, έναν 
(1) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας], προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., η οποία θα καλυφθεί από τις αντίστοι-
χες πιστώσεις των Κ.Α. 10-6012 ύψους 10.000,00 €, Κ.Α. 
10-6051.001 ύψους 2.500,00 €, Κ.Α. 10-6051.002 ύψους 
2.500,00 €. και Κ.Α. 10-6051.003 ύψους 1.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2982/191176 (3)
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσε-

ων στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, κατά την 

διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3β και 3 στ΄ του 

ν.δ. 86/1969 «περί Δασικού Κωδικός» όπως τροποποιή-
θηκαν με το άρθρο 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/2010).

4. Την με αριθμ. οικ. 6985/85797/1-6-2017 (ΦΕΚ 2003/
Β΄/12-6-2017 και ΑΔΑ: 625ΙΟΡ10-ΟΣΩ) απόφαση του 
Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. «Περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής του Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. στον Προϊστά-
μενο ή στην Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσεως Δασών και 
Αγρ. Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις Προ-
ϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της Ανωτέρω 
Γενικής Διευθύνσεως».

5. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 
757/Β΄/1985) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ-
γίας και ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
5 αυτής «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Η.Π. 37338/1807/
Ε103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2010) κοινή υπουργική 
απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και δια-
δικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας 
κ.τ.λ.», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/
Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτε-
ρικών - Οικονομικών- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/2006) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις».

7. Την με αριθμ. 143542/2086/31-7-2018 (ΦΕΚ 3416/
Β΄/10-8-2018) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για 
την κυνηγετική περίοδο 2018-2019».

8. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού κεφαλαί-
ου της περιφερειακής ενότητας Λάρισας κατά τη διάρ-
κεια χιονοπτώσεων και κάλυψης του εδάφους με χιόνι, 
διότι η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων μειώνεται 
σημαντικά.

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

Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιφερειακή ενότητα 
Λάρισας, κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 
2018-2019 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυ-
νομική Διάταξη Θήρας, όπως παρακάτω:

* Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
* Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος 

καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα διά παρακολουθήσεως 
των ιχνών στο χιόνι.

* Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυ-
σμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρ-
κειας και έντασης.
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Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής Νο-
μοθεσίας (ν.δ. 86/1969, 996/1971 και του ν. 177/1975), 
της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινή 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και της Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 κοινή υπουρ-
γική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π. 
8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β΄/2012) κοινή 
υπουργική απόφαση.

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

Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, 
Αστυνομική Δ/νση, Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλί-
ας, Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Λάρισας και σε 
κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 15 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Δασών Ν. Λάρισας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 65621 (4)
Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για 

την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ωραιο-

κάστρου Νομού Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 36 του ν. 3584/2007,
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του ν.  1157/1981 «Περί 

κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομά-
δας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθη-
κε με τις όμοιες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του 
ν. 1735/1987 και

γ) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλ-
λες διατάξεις», καθώς και εκείνες του άρθρου 56 του 
ν.  42857/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014),

δ) την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 
769/Β΄/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1659/Β΄/26-7-2011),

ε) της αριθμ. 48558/03.08.2009 Ειδικής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και 
συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών 
(Φ.Ε.Κ. 1632/Β΄/06.08.2009),

στ) του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/
τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης»,

η) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και

θ) την αριθμ. 14138/1505-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη 
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

2. Την αριθμ. 347/21.11.2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσα-
λονίκης, με την οποία καθορίζεται ειδικότερο ωράριο 
λειτουργίας για το προσωπικό διαφόρων υπηρεσιών 
του Δήμου, όπως δημοσιεύθηκε με την αριθμ. 82979/ 
21.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 273/
Β΄/07.02.2017).

3. Την αριθμ. 318/16.10.2018 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, αναφορικά με την 
τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας για το προ-
σωπικό που υπηρετεί στην υπηρεσία Καθαριότητας 
του φορέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και 
απρόσκοπτη αποκομιδή των απορριμμάτων στα όρια 
του Δήμου.

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
από την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης στον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018 
και για τα επόμενα έτη όπως ρητά αναφέρεται και στην 
αριθμ. 318/16.10.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ωραιοκάστρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου ερ-
γασίας για την Υπηρεσίας Καθαριότητας και συγκεκρι-
μένα για το σύνολο των υπαλλήλων μόνιμων, αορίστου 
χρόνου και ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, σε βάρδιες, από Δευτέρα έως Σάββατο, ως 
εξής:

Α΄ βάρδια: 05:00-11:30
Β΄ βάρδια: 06:00-12:30
Γ΄ βάρδια: 07:00-13:30
Δ΄ βάρδια: 10:30-17:00
Ε΄ βάρδια: 11:30-18:00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63435Τεύχος Β’ 5346/28.11.2018

 Αριθμ. 18892 (5)
Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας καθώς και 

καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοι-

βή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 

κατά τις νυχτερινές ώρες για το Α΄ εξάμηνο του 

έτους 2019. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

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

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

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, του 
άρθρου 49 καθώς και του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 
περί “Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων”.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 περί 
“Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων”, όπου ορίζεται ότι «...οι 
ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η 
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων 
μέσα στο έτος, ως εξής: για απογευματινή υπερωριακή 
εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο και για 
υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπάλληλους 
που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νό-
μου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη 
ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες 
για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο. 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 
υπάλληλο”.

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ 176/τ.Α΄/16-12-2015).

5. Το αριθμ. 2/9616/0022/15-02-2012 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών περί Υπερωριακής απασχό-
λησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ και τρόπο έγκρισης της απα-
σχόλησης αυτής.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4258/ 
2014 (Φ.Ε.Κ 94/τ.Α΄/14.04.2014), όπου αναφέρεται ότι
“«...Το προσωπικό των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, που ανήκει σε 
υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύμ-
φωνα με το νόμο, σε εικοσιτετράωρη βάση, δεν εμπίπτει 
στον περιορισμό των δεκαέξι (16) ωρών, κατά μήνα, που 
προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4024/2011.

Για το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαρι-
ότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις 
νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα 
(30) ώρες κατά μήνα».

7. Την αριθμ. 4167/13-08-2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Καθορισμού ωρα-
ρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου -
Αγίων Θεοδώρων» (Φ.Ε.Κ 2399/τ.Β΄/29-08-2012).

8. Την αριθμ. 18291/2272/15-05-2013 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί “Καθορισμού 
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοτικού Κο-
λυμβητηρίου Λουτρακίου” (Φ.Ε.Κ 1288/τ.Β΄/28-05-2013).

9. Την αριθμ. 63254/4088/02-09-2015 απόφαση του 
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου περί «Καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των 
Υπηρεσιών Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου (Φ.Ε.Κ 
1924/τ.Β΄/08-09-2015).

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ 4470/
Β΄/30-12-2016) του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - 
Αγίων Θεοδώρων.

11. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

12. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ-
γούνται κατά το Α΄ Εξάμηνο του έτους 2019, οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας, ήτοι:

α) στον τομέα της καθαριότητας και του πρασίνου-
περιβάλλοντος καθώς ο Δήμος μας είναι κατεξοχήν του-
ριστικός προορισμός λόγω της θάλασσας, του φυσικού 
μεταλλικού νερού, των ιαματικών πηγών του καθώς και 
των εκδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται στα 
διοικητικά του όρια με την έλευση μεγάλου αριθμού 
τουριστών,

β) στον τομέα των αθλητικών εγκαταστάσεων (Δημο-
τικό Κολυμβητήριο, Κλειστά Γυμναστήρια, Ανοιχτά Στά-
δια), με πληθώρα αθλητικών αγώνων και άλλων δραστη-
ριοτήτων που διεξάγονται σε αυτές και σε απογευματινή 
βάρδια αλλά και κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες,

γ) στον τομέα του πολιτισμού καθώς για την λειτουργία 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λουτρακίου κατά τις απο-
γευματινές ώρες, θα πρέπει να απασχοληθεί υπάλληλος 
εκτός του κανονικού του ωραρίου,

δ) και στις άλλες υπηρεσίες του Δήμου μας (διοικητι-
κές, οικονομικές, ηλεκτροφωτισμός, υδραυλικές εγκατα-
στάσεις, οικοδομικές υπηρεσίες και κ.λπ.), λόγω συντα-
ξιοδότησης πολλών υπαλλήλων, ο όγκος δουλειάς έχει 
επιμεριστεί στους εναπομείναντες.

13. Το γεγονός ότι η Επιστημονική Συνεργάτιδα, ο Ει-
δικός Συνεργάτης και η Συνεργάτιδα επικουρούν τον 
Δήμαρχο στο έργο του και συνεργάζονται μαζί του εκτός 
του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, 
ήτοι παρέχουν το συμβουλευτικό τους έργο σε θέματα 
λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υλοποίησης ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων, σε θέματα επικοινωνίας και 
δημοσίων σχέσεων καθώς και σε θέματα αειφορίας και 
βιώσιμης ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 
(Φ.Ε.Κ 107/τ.Α΄/05-05-2017) περί καταβολής αμοιβής 
υπερωριακής απασχόλησης και στους Προϊστάμενους 
Διεύθυνσης καθώς και της σχετικές διατάξεις της αριθμ. 
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οικ./2/41768/0022/20-05-2014 εγκυκλίου του Υπουργεί-
ου Οικονομικών.

15. Την δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση, η οποία θα ανέλθει σε #19.000,00# € και θα 
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α: 10-6012.001, 
10-6012.002, 10-6012.003, 15-6012.001, 15-6022.001, 
20-6012.001, 20-6022, 30-6012.001, 30-6022.001, 35-
6012.001, 40-6012.001, 45-6012.001, 50-6012.001 και 
00-6032, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2019, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019 για 
το προσωπικό δημοσίου δικαίου και το προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων:

α. Την εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υπο-
χρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων των κάτωθι 
Υπηρεσιών:

Δημοτική Αστυνομία: για μέγιστο αριθμό απασχολού-
μενων μονίμων υπαλλήλων δύο (2), κλάδου ΔΕ Δημοτι-
κής Αστυνομίας.

Διοικητικές Υπηρεσίες: για μέγιστο αριθμό απασχο-
λούμενων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου τέσσερις (4), κλάδου - ειδικό-
τητας ΠΕ1 Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού, ΔΕ1 Διοικητικού, 
ΔΕ Χειριστών Η/Υ, ΔΕ Διοικητικού, ο ένας εξ αυτών για 
την λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λουτρακίου 
κατά τις απογευματινές ώρες.

Επίσης για τις δύο (2) Ληξιάρχους, τους πέντε (5) Πρα-
κτικογράφους: του Δημοτικού Συμβουλίου και των τοπι-
κών συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας και των Δημο-
τικών Κοινοτήτων με τους αναπληρωτές τους, καθώς και 
για τον πρακτικογράφο και τον αναπληρωτή του “Δημο-
τικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας”, του 
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

Οικονομικές Υπηρεσίες: για μέγιστο αριθμό απασχο-
λούμενων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τέσσερις 
(4), κλάδων - ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού -
Λογιστικού, ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομικού), ΤΕ22 Διοίκη-
σης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ17 Διοικητικών -
Λογιστών, ΔΕ1 Διοικητικού, ΔΕ15 Εισπρακτόρων, ΔΕ Δι-
οικητικού, ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού: για μέγιστο αριθμό απασχολούμε-
νων μονίμων υπαλλήλων πέντε (5), κλάδων - ειδικοτήτων 
ΠΕ10 Καθηγητών, ΥΕ1 Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Φυλάκων 
για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των 
υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων και κλάδου-ει-
δικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για τα θέματα του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δόμησης: για μέ-
γιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων 
και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου δώδεκα (12), κλάδων - ειδικοτήτων 
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ6 Τοπογράφων Μη-
χανικών, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ 
Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ30 Τεχνιτών Οικοδόμων, 
ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων.

Περιβάλλοντος - Πρασίνου: για μέγιστο αριθμό απα-
σχολούμενων μονίμων υπαλλήλων δέκα (10), κλάδων -
ειδικοτήτων ΠΕ13 Βιολόγων, ΔΕ1 Διοικητικών, ΔΕ30 
Υδραυλικών, ΥΕ16 Εργατών - Φυλάκων Νεκροταφείου, 
ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων - Υπηρεσία Νεκρο-
ταφείου, ΠΕ9 Γεωπόνων, ΔΕ35 Κηπουρών, ΥΕ16 Εργατών 
Κήπων.

Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων: για μέ-
γιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων εί-
κοσι εννέα (29), κλάδων - ειδικοτήτων ΠΕ5 Μηχανολόγων 
Μηχανικών, ΔΕ29 Οδηγών, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανήμα-
τος (Χειριστής Σαρώθρου), ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
(Απορριμματοφόρου), ΔΕ Χειριστών Σαρώθρου, ΔΕ29 
Οδηγών Αυτοκινήτων (Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκούμε-
νου), ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ΔΕ27 Ηλε-
κτροτεχνιτών Αυτοκινήτων, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτο-
κινήτων, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, ΔΕ35 Κηπουρών, ΥΕ16 
Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
Εσωτερικών - Εξωτερικών Χώρων, υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έναν (1), 
ήτοι έναν ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας.

Επιπλέον καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία με 
αποζημίωση για μία (1) Επιστημονική Συνεργάτιδα, κα-
τηγορίας ΠΕ, για έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη, κατηγορίας 
ΠΕ και για μία (1) Συνεργάτιδα, κατηγορίας ΔΕ.

Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 
έτους με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση 
για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών 
αναγκών του Δήμου.

β. Την υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν από τις ώρες της 
υποχρεωτικής βάρδιας των υπαλλήλων των Υπηρεσιών:

Δημοτική Αστυνομία: για μέγιστο αριθμό απασχολού-
μενων μονίμων υπαλλήλων δύο (2), κλάδου ΔΕ Δημοτι-
κής Αστυνομίας.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού: για μέγιστο αριθμό απασχολούμε-
νων μονίμων υπαλλήλων πέντε (5), κλάδων - ειδικοτήτων 
ΠΕ10 Καθηγητών, ΥΕ1 Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Φυλάκων 
για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των 
υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων και κλάδου-ειδι-
κότητας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού για τα θέματα του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δόμησης: για μέ-
γιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων 
και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου δώδεκα (12), κλάδων - ειδικοτήτων 
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ6 Τοπογράφων Μη-
χανικών, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ 
Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ30 Τεχνιτών Οικοδόμων, 
ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων.

Περιβάλλοντος - Πρασίνου: για μέγιστο αριθμό απα-
σχολούμενων μονίμων υπαλλήλων δέκα (10), κλάδων -
ειδικοτήτων ΠΕ13 Βιολόγων, ΔΕ1 Διοικητικών, ΔΕ30 
Υδραυλικών, ΥΕ16 Εργατών - Φυλάκων Νεκροταφείου, 
ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων - Υπηρεσία Νεκρο-
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ταφείου, ΠΕ9 Γεωπόνων, ΔΕ35 Κηπουρών, ΥΕ16 Εργατών 
Κήπων.

Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων: για μέ-
γιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων εί-
κοσι εννέα (29), κλάδων - ειδικοτήτων ΠΕ5 Μηχανολόγων 
Μηχανικών, ΔΕ29 Οδηγών, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανήμα-
τος (Χειριστής Σαρώθρου), ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 
(Απορριμματοφόρου), ΔΕ Χειριστών Σαρώθρου, ΔΕ29 
Οδηγών Αυτοκινήτων (Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκούμε-
νου), ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ΔΕ27 Ηλε-
κτροτεχνιτών Αυτοκινήτων, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτο-
κινήτων, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, ΔΕ35 Κηπουρών, ΥΕ16 
Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 
Εσωτερικών - Εξωτερικών Χώρων, υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έναν (1), 
ήτοι έναν ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας.

γ. Για την Υπηρεσία Καθαριότητας καθιερώνεται υπε-
ρωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν από τις ώρες της 
υποχρεωτικής βάρδιας, κατά τις νυχτερινές ώρες με μέ-
γιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων ένδεκα (11) 
καθώς η ανωτέρω Υπηρεσία ανήκει στις υπηρεσίες που 
λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές 
και τις ημέρες αργίας και σε νυχτερινή βάρδια.

δ. Για τον πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου 
και τον αναπληρωτή του καθιερώνεται υπερωριακή ερ-

γασία με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες ως συνέχεια 
της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησής τους 
για την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων των Δημοτι-
κών Συμβουλίων.

Στην καθ΄ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυχτερινής, Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερ-
βαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο για 
το πρώτο εξάμηνο του έτους, για όλους τους ανωτέρω, 
πλην της καθαριότητας, και τις εκατόν ογδόντα ώρες 
(180) ώρες ανά υπάλληλο κατά περίπτωση κατά το πρώ-
το εξάμηνο του έτους για τις υπηρεσίες καθαριότητας, 
οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε εικο-
σιτετράωρη βάση, με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευμένων 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

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. 

 Λουτράκι, 14 Νοεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ  
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*02053462811180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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