
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.

2 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 95/2018 (Ορθή επανάλη-
ψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δή-
μου Νοτίου Πηλίου περί έγκρισης μελέτης κυκλο-
φοριακής ρύθμισης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Γεωργίου Νηλείας και απαγόρευση στάθμευσης.

3 Συμπλήρωση της 1126/26457/07.03.2018 από-
φασης, περί ορισμού του ανωτάτου ορίου επιτρε-
πομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για 
τους υπαλλήλους και αιρετούς του Δήμου Χαλκι-
δέων Νομού Ευβοίας, για το έτος 2018 (Β’ 934).

4 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Χανίων.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασί-
ας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας και καθ΄ υπέρβαση αυ-
τής για το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων που απασχολείται στην Πλωτή Γέφυρα
Διαύλου Λευκάδας για για το β΄ εξάμηνο του 
έτους 2018 από 01-07-2018 έως και 31-12-2018.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχό-
λησης (απογευματινής) με αμοιβή, για πέντε (5) 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για το έτος 2018.

7 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και ερ-
γασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
του μόνιμου προσωπικού του αυτοτελούς τμήμα-
τος Δημοτικής Αστυνομίας. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 37960/13744+18824/7042 (1)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης 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 αυ-
τοδιοίκηση 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 - Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 171 του ν. 3584/ 
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16.12.2015/τ.Α'). Αποζημίωση για εργασία καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

6. Τις αριθμ. 16213/15003/05.06.2012 και οικ.47250/ 
41770/16.10.2012 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκαν 
στο ΦΕΚ 1908/τ.Β'/15.06.2012 (διόρθωση σφαλμάτων 
ΦΕΚ 2220/τ.Β'/30.06.2012 και ΦΕΚ 2580/τ.Β'/24.09.2012) 
και ΦΕΚ 2978/τ.Β'/08.11.2012 αντίστοιχα ύστερα από τις 
υπ' αριθμ. 118/2012 και 165/2012 αποφάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου Πειραιά.

7. Την 98/27.02.2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά η οποία συμπληρώνει 
τις προηγούμενες αποφάσεις του ιδίου, περί καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του εν 
λόγω Δήμου, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τις υπ' αριθμ. 16213/15003/ 05.06.2012 
και οικ. 47250/41770/16.10.2012 προηγούμενες απο-
φάσεις μας (ΦΕΚ 1908/τ.Β'/15.06.2012 διόρθωση σφαλ-
μάτων ΦΕΚ 2220/τ.Β'/24.09.2012 και ΦΕΚ 2978/τ.Β'/ 
08.11.2012 αντίστοιχα) που αφορά στη λειτουργία υπη-
ρεσιών του Δήμου Πειραιά σε 12ωρη ή 16ώρη ή 24ώρη 
βάση και καθιέρωση ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες 
εργασίμων ημερών και Κυριακές και αργίες προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
ως εξής:

Καθιερώνουμε: α) τη 16ωρη λειτουργία, σε βάρδιες 
από 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και 15:00 μ.μ. έως 23:00 μ.μ. 
όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις νυχτερινές ώρες, 
καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες για 4 υπαλλήλους
(2 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 1 TE Πληροφορικής και 
1 ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων) του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, λόγω της φύσης των 
καθηκόντων του, τα οποία είναι η διαχείριση της ΟΧΕ/
ΒΑΑ Πειραιά, ήτοι η παρακολούθηση της εφαρμογής 
της Στρατηγικής της ΟΧΕ σε συνδυασμό με το ΠΕΠ Αττι-
κής, η παρακολούθηση των πράξεων που υλοποιούνται 
σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020 κ.α.

β) τη 16ωρη λειτουργία, σε βάρδιες από 07:00π.μ. 
έως 15:00 μ.μ. και 15:00 μ.μ. έως 23:00 μ.μ. όλες τις 
ημέρες του μήνα και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς 
και Κυριακές και εξαιρέσιμες για 7 υπαλλήλους (3 ΔΕ 
Δημοσιογράφων, 1 ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 2 ΔΕ 
Διοικητικού Λογιστικού, 1 ΔΕ Τεχνιτών-φωτορεπόρτερ) 
του Τμήματος Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης και του 
Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Επικοινω-
νίας - Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, προκειμένου 
να καλυφτούν όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου και των 
πρωτοβουλιών του Δημάρχου, καθώς και η διοργάνωση 
και πραγματοποίηση εορτών, δεξιώσεων και τελετών 
(δημοσιογραφική κάλυψη των συνεδριάσεων, έκδοση 
και αποστολή Δελτίων Τύπου, αναδιοργάνωση επιστη-
μονικών συνεδρίων, ημερίδων κ.α.) 

γ) την 24ωρη λειτουργία, σε βάρδιες από 07:00 π.μ. 
έως 15:00 μ.μ., 15:00 μ.μ. έως 23:00 μ.μ. και 23:00 μ.μ. -
07:00 π.μ. όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες για 23 
υπαλλήλους (2 ΠΕ Πληροφορικής (Hardware), 2 ΠΕ Πλη-
ροφορικής (Software), 1 ΠΕ Διοικητικού, 4 ΔΕ Προσω-
πικού (Η/Υ προγραμματιστών), 6 ΔΕ Προσωπικού (Η/Υ 
χειριστών), 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΔΕ Τεχνιτών Η/Υ,
3 Τηλεφωνητριών) του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, 
του Τμήματος Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης 
Δικτύων, του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής 
Στοιχείων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών δυ-
σλειτουργίας των διακομιστών, κεντρικών Η/Υ (servers) 
οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε συνεχή 24ωρη λειτουργία, 
την αποκατάσταση κρίσιμων δικτυακών - επικοινωνια-
κών στοιχείων και ζεύξεων, την αναβάθμιση προγραμ-
μάτων, τον έλεγχο, τη λειτουργία και τη συντήρηση των 
εφαρμογών στα πλαίσια ολοκληρωμένης χωρικής επέν-
δυσης του Δήμου, το συντονισμό σε 24ωρη βάση όλων 
των τεχνικών κλιμακίων που υποστηρίζουν τα τηλεπικοι-
νωνιακά, διαδικτυακά και πληροφοριακά συστήματα κ.α.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη ύψους 16.000,00 € περίπου σε βάρος 
του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Πειραιά που θα 
βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.01, 10.6022.01, 30.6012.01.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2018

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1118/64202 (2)
Έγκριση της υπ' αριθμ. 95/2018 (Ορθή επανάλη-

ψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δή-

μου Νοτίου Πηλίου περί έγκρισης μελέτης κυ-

κλοφοριακής ρύθμισης στην Τοπική Κοινότητα 

Αγίου Γεωργίου Νηλείας και απαγόρευση στάθ-

μευσης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α') «Διοίκη-

ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε-
μάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

3. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α') που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' 
εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231Α') «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».

6. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της
Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7.  Τις υπ' αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 11181/136302/28-08-2017 
(ΑΔΑ: 6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3) απόφαση Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
με θέμα: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
9663/97430/2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ. - Στ. Ελ. 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1122/9732/
28-1-2014 απόφαση, αναφορικά με την άσκηση αρ-
μοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του
ν. 2699/1999 όπως ισχύει».

9. Την υπ' αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού του 
Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

10. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93Α') «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών».

11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2874/173392/18-11-2013 έγ-
γραφο της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας με θέμα: "Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί 
Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων 
στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων".

12. Το με αρ. 3563/9-3-2018 έγγραφο του Δήμου Νοτί-
ου Πηλίου (α.π. 639/39370/15-3-2018 ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ) με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε για έλεγχο η υπ’ αριθμ. 95/2018 
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Νοτίου Πηλίου 
για τις συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

13. Το με αρ. 639/39370/19-3-2018 έγγραφο της υπη-
ρεσίας μας προς το Τ.Δ.Ο. Ν. Μαγνησίας της Δ/νσης Δι-
οίκησης της Αποκεντρωμένης για έλεγχο νομιμότητας 
και προς Δήμο Νοτίου Πηλίου για υποβολή συμπληρω-
ματικών στοιχείων της μελέτης.

14. Το υπ' αριθμ. 801/48392/3-4-2018 (α.π. 893/53864/ 
16-4-2018 ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ) έγγραφο του Τ.Δ.Ο. Ν. Μαγνησί-
ας της Δ/νσης Διοίκησης προς το Δήμο Νοτίου Πηλίου 
που μας κοινοποιήθηκε.

15. Το με αρ. πρωτ. 1021/60095/27-4-2018 έγγραφο 
του Τ.Δ.Ο. Ν. Μαγνησίας της Δ/νσης Διοίκησης (α.π. 
1118/64202/4-5-2018 ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ) με το οποίο μας δι-
αβιβάστηκε η υπ' αρ. 95/2018 (ορθή επανάληψη) από-
φαση του Δ.Σ. Νοτίου Πηλίου, (και διορθωμένη η μελέτη 
κυκλοφοριακής ρύθμισης) και κρίθηκε «νομοτύπως λη-
φθείσα» η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. Νοτίου Πηλίου. 

16. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

κι επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
Νοτίου Πηλίου και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των 
πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθη-
κών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 95/2018 (ορθή επανάλη-
ψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Νοτίου 
Πηλίου με την οποία αποφασίζεται:

Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε δυο σημεία επί 
του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Δρόμου με αρ. 8 εντός του 
ορίου οικισμού Αγ. Γεωργίου Νηλείας στην κεντρική πλατεία:

• στην είσοδο της κεντρικής πλατείας, ώστε να μην 
παρεμποδίζεται η διέλευση πεζών, ΑΜΕΑ, αλλά και η 
τροφοδότηση των καταστημάτων της πλατείας,

• έμπροσθεν της εισόδου του κτιρίου του Κοινοτικού 
Γραφείου, όπου στεγάζεται το αγροτικό ιατρείο, το γρα-

φείο κοινότητας και το μουσείο «Γλυπτη Νικόλα» για την 
συνεχή και άμεση προσπελασιμότητά του,

όπως ορίζεται στην τεχνική περιγραφή της κυκλοφο-
ριακής μελέτης.

Η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης θα υλοποιηθεί 
με την τοποθέτηση της πινακίδας Ρ-40 καθώς και με δια-
γράμμιση του οδοστρώματος στα προαναφερόμενα σημεία.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα από-
φαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πι-
νακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

3. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να 
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με 
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, όπως και τα υλικά και η εφαρ-
μογή της οριζόντιας σήμανσης.

4. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες.

5. Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ' αριθμ. 95/2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέσα 
σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 22 Μαΐου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 3400/70513 (3)
    Συμπλήρωση της 1126/26457/07.03.2018 από-
φασης, περί ορισμού του ανωτάτου ορίου επιτρε-
πομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για 
τους υπαλλήλους και αιρετούς του Δήμου Χαλ-
κιδέων Νομού Ευβοίας, για το έτος 2018 (Β’ 934).

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β) των άρθρων 1, 2 και 3 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις -
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Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυ-
σης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματο-
δότησης» (Α’ 94),

γ) του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017 «Προσαρμο-
γή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

δ) του άρθρου 5 παρ. 2 περίπτ. θ του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

στ) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 21),

ζ) της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8 
του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231),

η) της 27524/18.10.2015 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί επι-
λογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων (Β’ 2364),

θ) της 44466/17.12.2015 απόφασης - προκήρυξης αριθ. 
1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ),

ι) της 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του Ευ-
αγγέλου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

2. Την 1126/26457/07.03.2018 απόφαση, περί ορισμού 
του ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών μετακίνη-
σης εκτός έδρας, για τους υπαλλήλους και αιρετούς του 
Δήμου Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας, για το έτος 2018 (Β’ 
934).

2. Το 17088/11.05.2018 (ορθή επανάληψη 16.05.2018) 
έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων.

3. Την ανάγκη για μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων ΙΔΟΧ που υπηρετούν στο Συμβουλευτικό Κέντρο 
Γυναικών του Δήμου Χαλκιδέων, για τη συμμετοχή τους 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια ή ημερίδες, δι-
εκπεραίωση υποθέσεων του Συμβουλευτικού Κέντρου 
εκτός έδρας, άλλες έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή 
απρόβλεπτα γεγονότα που επιβάλουν την μετακίνηση 
εκτός έδρας.

4. Την 17694/16.05.2018 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα με την 
οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον εγκε-
κριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του 
Δήμου Χαλκιδέων και συγκεκριμένα στον ΚΑ. Δαπανών 
60-6413.0001 ποσό 1.500,00 €, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την 1126/26457/07.03.2018 απόφα-
σή μας, περί ορισμού του ανωτάτου ορίου επιτρεπομέ-
νων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για τους υπαλλή-
λους και αιρετούς του Δήμου Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας, 

για το έτος 2018 (Β’ 934) και ορίζουμε το ανώτατο όριο 
των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας, για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ του συγχρηματοδο-
τούμενου έργου με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπη-
ρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών για την καταπολέμηση της βίας -Λειτουργία 
Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυ-
μάτων βίας στο Δήμο Χαλκιδέων», για το έτος 2018, ως 
εξής: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ

Α/Α Κλάδος / Ειδικότητα
Αριθμός 
Υπαλλή-

λων

Ανώτατο 
όριο ημερών 

κατ’ έτος

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 40

2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 40

3
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ/
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1 40

Οι ανωτέρω ημέρες εκτός έδρας θα κατανέμονται ισο-
μερώς κατά μήνα ή ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες 
της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 22 Μαΐου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

(4)
      Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Χανίων.

  Με την 390/02-06-2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χανίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016, όπως 
ισχύουν και έπειτα από τις αρ. πρωτ. 17762/05-04-2016 
και 17764/05-04-2016 αιτήσεις των κατωτέρω υπαλλή-
λων του Δήμου Χανίων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, αντίστοιχα, εγκρίνεται η τρο-
ποποίηση των συμβάσεων εργασίας των Ανδρεαδάκη
Καλλιρόης του Γεωργίου και Γελασάκη Ευαγγελίας του 
Γεωργίου, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας Υ.Ε. 
Καθαριστριών Σχολικών, από συμβάσεις εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης σε 
συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
πλήρους απασχόλησης, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμί-
δας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης 
φύσεως αποδοχών τους, επειδή συντρέχουν όλες οι 
νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α.Ε. 15-
6021.001 και 15-6052.001 του προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2018 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Χανίων και αντίστοιχης πρόβλεψης 
για τα επόμενα έτη: 20551/03-05-2018).
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[Αριθμ. απόφ. της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης (Δ/νση Διοίκησης/Τμήμα Διοικητικού -
Οικονομικού Νομού Χανίων) περί ελέγχου νομιμότητας 
της ως άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χα-
νίων: 1084/28-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΨ22ΟΡ1Θ-ΧΘ6)].

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
5965/22-05-2018).

  Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

Αριθμ. 35971/5668 (5)
      Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασί-

ας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-

κής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ΄ υπέρβαση 

αυτής για το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνι-

κών Έργων που απασχολείται στην Πλωτή Γέφυ-

ρα Διαύλου Λευκάδας για για το β΄ εξάμηνο του 

έτους 2018 από 01-07-2018 έως και 31-12-2018.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

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

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

2. Την αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (ΦΕΚ 4083/Β’/23-11-2017).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Περί 
Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 
του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ. 152/Α΄/01-07-2011) «Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

4. Tις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 
(ΦΕΚ 38/Α΄/28-03-2017) «Μεταρρύθμιση της Διοικητι-
κής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοση-
μάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 
176/Α΄/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Την αριθ. οικ.2/40112/ΔΕΠ/26-05-2017 εγκύκλιο 
της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 102 
του ν. 4461/2017.

7. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο της
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.

8. Την αριθμ. 3131/2/27/92/23-12-1992 (ΦΕΚ 37/τ.Β΄/
03-02-1993) υπουργική απόφαση «Έγκριση του Ειδικού 
Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας περί κίνησης και λειτουρ-
γίας της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας».

9. Τις αριθμ. οικ. 39080/6057/07-05-2018 (ΑΔΑ: 
ΨΠΖΡ7ΛΕ-Κ9Υ) και οικ. 39081/6058/07-05-2018 (ΑΔΑ: 
Ω5087ΛΕ-23Ρ) αποφάσεις μας για την έγκριση δέσμευ-
σης πίστωσης για την πληρωμή της απαιτούμενης δα-
πάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. 
Λευκάδας της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2018, Ειδικός 
Φορέας 02073, ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 αντίστοιχα.

10. Το αριθμ. οικ. 35722/5638/25-04-2018 έγγραφο 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με το οποίο αι-
τείται την έκδοση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεω-
τικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ΄ υπέρβαση αυτής 
για το προσωπικό της Πλωτής Γέφυρας Διαύλου Λευκά-
δας και συγκεκριμένα για πέντε (05) υπαλλήλους και για 
χρονικό διάστημα από 01-07-2018 έως και 31-12-2018.

11. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας και 
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας εργασίας και καθ΄ υπέρβαση αυτής των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας της Περιφέρειας ιόνιων Νήσων που απασχο-
λούνται στην Πλωτή Γέφυρα του Δίαυλου Λευκάδας, προ-
κειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη επί 
εικοσιτετραώρου (24ωρου) βάσεως λειτουργία της και 
η οποία συνδέει το Νομό μας με την υπόλοιπη Ελλάδα.

12. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις ύψους 21.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0511 και στον 
ΚΑΕ 0512 του ειδικού φορέα 02073 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Λευ-
κάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε:
α) την ανάγκη πραγματοποίησης υπερωριακής εργα-

σίας του προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας 
Ιόνιων Νήσων που απασχολείται στην Πλωτή Γέφυρα 
του Δίαυλου Λευκάδας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ομαλή και απρόσκοπτη επί εικοσιτετραώρου (24 ώρου) 
βάσεως λειτουργία της και η οποία συνδέει το Νομό μας 
με την υπόλοιπη Ελλάδα, για το χρονικό διάστημα από 
01-07-2018 έως και 31-12-2018.

β) εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργα-
σίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές προς συμπλήρωση της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ΄ υπέρβαση 
αυτής συνολικά 4.232 ωρών για το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2018 ήτοι από 01-07-2018 έως και 31-12-2018, 
αναλυτικά ως εξής:

• 600 ώρες συνολικά για υπερωριακή εργασία μέχρι 
την 22η ώρα κατά τις εργάσιμες ημέρες Οι ως άνω ώρες 
δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ανά υπάλληλο μηνιαίως,
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• 480 ώρες για εργασία από την 22η μέχρι την 6η πρωινή 
πέραν της υποχρεωτικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες οι οποί-
ες δεν θα υπερβαίνουν τις 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως,

• 480 ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέ-
ραν της υποχρεωτικής οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 
16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως,

• 2.672 ώρες για εργασία προς συμπλήρωση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής εργασίμων ημερών 
και νυχτερινή και ημερήσιας Κυριακών και εξαιρέσιμων,

για το προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας 
Ιόνιων Νήσων, που απασχολείται στην Πλωτή Γέφυρα 
του Δίαυλου Λευκάδας, για το χρονικό διάστημα από 
01-07-2018 έως και 31-12-2018 και συγκεκριμένα για 
πέντε (05) συνολικά υπαλλήλους [τρεις (03) υπαλλήλους 
κλάδου ΤΕ Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και δύο (02) 
υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Πορθμέων].

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα από-
φαση ανέρχεται σε 21.000,00 ευρώ, και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Φορέα 02073 ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενό-
τητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και έχει 
προβλεφθεί η απαραίτητη πίστωση.

Η ονομαστική κατανομή των συνολικά 4.232 ωρών 
σε κάθε απασχολούμενο υπάλληλο θα γίνει με νεώτερη 
απόφασή μας.

Η βεβαίωση της παρασχεθείσης εργασίας θα γίνεται 
από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιό-
νιων Νήσων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 18 Μαΐου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
Ι

    Αριθμ. 90558/483 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχό-

λησης (απογευματινής) με αμοιβή, για πέντε (5) 

υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πε-

ριβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας, για το έτος 2018.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν. 2738/1999 
σε συνδυασμό με την παρ 1 εδ. α του άρθρου 282 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις...».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α') «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκη-
ση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση 
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α' 226/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 
απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(ΦΕΚ. 4302/Β΄/30-12-2016).

6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

7. Την αριθμ. 2/1757/0026/17 απόφαση του Υπ. Οικο-
νομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 17/Β΄/2017 περί 
καθορισμού των δικαιολογητικών πληρωμής.

8. Το αριθμ. 14/13-2-18 έγγραφο του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Π.Κ.Μ., με το οποίο εγκρίνει τη χορήγηση 
υπερωριών για το έτος 2018.

9. Την με αριθμ. οικ. 30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/
τ.Β΄/10-02-2017, περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των 
οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα, καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊστάμενους των 
Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/ Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, τμημάτων/ Αυτοτελών 
Τμημάτων και Αυτοτελών γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Την αρ. Α/Α 2024/2018 απόφαση Ανάληψης Υπο-
χρέωσης με αριθμ. πρωτ. οικ. 197079(1460)/24-04-2018 
(ΑΔΑ: 6Β967ΛΛ-ΑΣΣ) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευ-
ση πίστωσης συνολικού ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00 €) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 03.721.0511.01) οικονομι-
κού έτους 2018, για την υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία - απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς.

11. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς λόγω των δειγματοληπτικών 
ελέγχων και αυτοψιών σε: μεταποιητικές επιχειρήσεις 
για την έκδοση αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης, 
αποθήκες πετρελαίου θέρμανσης, εγκαταστάσεις εμφι-
άλωσης υγραερίου, εγκαταστάσεις θέρμανσης ψύξης 
χώρων μέσω της "αβαθούς γεωθερμίας", βιοτεχνίες, 
εργοστάσια, εργαστήρια κ.λπ., μετά από καταγγελίες 
πολιτών για οχλήσεις από τη λειτουργία τους, αποθήκες 
επικίνδυνων ουσιών και μονάδες κατεργασίας επικίνδυ-
νων αποβλήτων. Επίσης, λόγω αγορανομικών ελέγχων 
(ν. 4177/2013 και Α2-718/2014 υπουργική απόφαση) 
και ελέγχων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4446/2016 
σε περιόδους αιχμής (Χριστούγεννα και Πάσχα), ελέγ-
χων σε λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο, εμπορο-
πανηγύρεις, καταστήματα εστίασης και αναψυχής, 
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κυλικεία θεάτρων και κινηματογράφων, τουριστικές 
και παραθεριστικές περιοχές όπου αναπτύσσονται ποι-
κίλες εμπορικές δραστηριότητες, οδικούς άξονες όπου 
λειτουργούν πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα 
για έλεγχο διανομής πετρελαίου θέρμανσης, αποθήκες 
επικίνδυνων ουσιών και μονάδων κατεργασίας απο-
βλήτων και λόγω των περιοδικών ελέγχων μέτρων και 
σταθμών και δειγματοληψιών αλκοολούχων ποτών από 
τα κέντρα διασκέδασης.

12. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη-
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για την υπερω-
ριακή απογευματινή εργασία των πέντε (5) υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. 
Κιλκίς και υπάρχει σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας-
απασχόλησης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργασίμων ημερών για πέντε (5) υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κιλκίς, για το 
χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως 31-12-2018.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αύξοντα 
αριθμό 11 σκεπτικό της απόφασης.

3. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης (απο-
γευματινής), είναι κατ' ανώτερο όριο, εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.

Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Κιλκίς θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου 
υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
ο κλάδος, ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται 
κατά την προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το 
αντικείμενο της εργασίας - απασχόλησης, το χρονικό 
διάστημα και οι ώρες εργασίας - απασχόλησης για τον 
καθένα, ανά εξάμηνο.

4. Αριθμός υπαλλήλων: Πέντε (5), Απαιτούμενη δαπά-
νη: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €).

5. Για την υπερωριακή εργασία-απασχόληση θα τη-
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο 
οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα 
αποχώρησης.

6. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς θα βεβαιώσει την πραγματο-
ποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την 
εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κιλκίς, 10 Μαΐου 2018

Με εντολή Περιφερειάρχη
  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

    Αριθμ. 43248 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και 

εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-

ρες, του μόνιμου προσωπικού του αυτοτελούς 

τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 «Κώδι-

κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» 
όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται, 
από 1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού, 
μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/ 
2015, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

4. Το αριθ. 41389/15-5-2018 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου Βόλου στο οποίο επισημαίνεται 
ότι δεδομένης της έλλειψης προσωπικού στο αυτοτελές 
Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας προκύπτει αδυναμία σχη-
ματισμού δεύτερης βάρδιας, γεγονός που συνεπάγεται 
την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης, αλλά και 
απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
του διαστήματος που υπολείπεται έως το τέλος του έτους 
2018, του υπάρχοντος μόνιμου προσωπικού που υπη-
ρετεί στο Τμήμα αυτό, προκειμένου να καλυφθούν οι 
αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν λόγω των έκτακτων 
ελέγχων που αφορούν στην παράνομη και ελεγχόμενη 
στάθμευση και στην αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων 
χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
οι οποίοι πρέπει να διενεργούνται άμεσα, καθώς και στη 
συμμετοχή σε ελέγχους μικτών κλιμακίων.

5. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του π.δ. 23/
2002, σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 17 του
ν. 3731/2008, από τις οποίες προκύπτει η λειτουργία 
της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας όλο το 24ωρο 
και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου οικονομικού 
έτους 2018, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας, καθώς 
και της εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, του μόνιμου προσωπικού του αυτοτελούς Τμήμα-
τος Δημοτικής Αστυνομίας, κατά το χρονικό διάστημα 
από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και μέχρι 
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31/12/2018, προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές 
ανάγκες, όπως αυτές αναλυτικά εκτέθηκαν στο σκεπτικό 
της παρούσας απόφασης, ως εξής:

Προτεινόμενος 
αριθμός μόνιμων 
υπαλλήλων του 

Τμήματος

Υπερωριακή 
απογευματινή 

εργασία

Εργασία 
Κυριακών και 
εξαιρέσιμων 

ημερών 
πέραν της 

υποχρεωτικής
Δύο (2) υπάλληλοι 
κλάδου ΠΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας

70 28

Τρεις (3) υπάλληλοι 
κλάδου ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας

150 69

Ένας (1) υπάλληλος 
κλάδου ΔΕ Εποπτών 
Καθαριότητας

57 -

Ένας (1) υπάλληλος 
κλάδου ΔΕ Κηπουρών, 
Δενδροκηπουρών 
Δενδροανθοκηπουρών

57 -

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 431
Ενδεικτική Οικονομική επιβάρυνση: 2.000,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 50.6012-001 

ποσού 2.000,00 €.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω προ-

σωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων 
υπόψη των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παρ. Α-2
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (μέχρι 120 ώρες/εξάμη-
νο για απογευματινή εργασία και μέχρι 96 ώρες/εξάμηνο 
για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
για κάθε υπάλληλο).

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται 
με σχετική βεβαίωση μας αναφορικά με την απασχόληση 
των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 21 Μαΐου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022011306180008*
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