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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιανουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 89

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Τροποποίηση της 3005/107013/31-07-2018
υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023 (ΦΕΚ Β΄3250)».

Αριθμ. 67/4037
(1)
Τροποποίηση της 3005/107013/31-07-2018
υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο
50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την
περίοδο 2019-2023 (ΦΕΚ Β΄3250)».

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για
μόνιμο προσωπικό και προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
Α’ εξαμήνου έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Α’ εξαμήνου έτους 2019 Ληξιάρχων Δήμου Ρόδου.

4

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για
το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Ρόδου Α’ εξαμήνου έτους 2019.

5

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών
ωρών, μόνιμου προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Χίου για το έτος 2019.

6

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού
Ζακύνθου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διόρθωση σφάλματος στη Φ25α/221534/Δ4/
24-12-2018 (ΦΕΚ 5948/τ.Β’/31-12-2018) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής»
(Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, των παρ. 46 και 47 του
άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008)
"για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα-
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νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες
χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον
αμπελοοινικό τομέα, όπως κάθε φορά ισχύει.
β) (ΕΚ) αριθμ. 202/2013 της Επιτροπής (L 67/10/
09-03-2013) σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα
και το εμπόριο με τρίτες χώρες.
γ) Κατ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της
επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης
αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχόμενων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις,
τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών
πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και
κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθμ. 555/2008, (ΕΚ) αριθμ. 606/2009 και
(ΕΚ) αριθμ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής»,
όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20.12.2013) της
17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/1972, (ΕΟΚ)
αριθμ. 234/1979, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ.
1234/2007 του Συμβουλίου».
ε) (Ε.Ε.) αριθμ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320 20.12.2013) της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
στ) (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού
αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
ζ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) της
17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση,
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθμ.
352/1978, (ΕΚ) αριθμ. 165/1994, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998,
(ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ)
αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.

Τεύχος Β’ 89/24.01.2019

η) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190/23 15.07.2016)
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
θ) Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016
της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 (EL L 190/1
15.07.2016) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της Επιτροπής.
ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής καθώς
και του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016
της Επιτροπής,
κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (EL L 38/37/15.02.2017)
σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά
προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
3. Το από 01-03-2018 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Το π.δ. 88/29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
5. Την αριθμ. 2429/119958/06-09-2018 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).
6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η αριθμ. 3005/107013/2018 υπουργική απόφαση
«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα
με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013
για την περίοδο 2019-2023» (Β΄ 3250), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την με αριθμ. 3694/131194/28-09-2018
(Β’ 4659), τροποποιείται ως εξής:
1.1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 της 3005/107013/2018
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ, η οποία
και εισηγείται την έκδοση υπουργικής απόφασης της παρ.
2 του άρθρου 14 και για τις περιπτώσεις των απορριπτόμενων ενστάσεων. Η απόφαση επί της ένστασης είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. Οι ενστάσεις που γίνονται
αποδεκτές εμπεριέχονται στην τελική κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου έως την 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους».
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Τεύχος Β’ 89/24.01.2019

1.2. Η παρ. 2 του άρθρου 14 της 3005/107013/2018
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου εκάστου
έτους. Η ημερομηνία έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων ενέχει θέση απόφασης ένταξης για τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις και αποτελεί το χρονικό σημείο από το
οποίο ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την
υλοποίηση των δράσεων της επένδυσής του».
1.3. Στο άρθρο 11 της 3005/107013/2018 υπουργικής
απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Κατά τη διενέργεια του διοικητικού έλεγχου δύναται να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκόμιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως, επίσης, και να
αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις/στοιχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ, τα οποία, όμως,
αποστέλλονται υποχρεωτικά σε αυτήν ηλεκτρονικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του φακέλου
και η έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης, εντός των
προβλεπόμενων ημερομηνιών».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 3005/107013/
31-07-2018 υπουργική απόφαση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023» (Β΄ 3250). Οι διατάξεις της παρούσας
απόφασης καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς ενστάσεις .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 64
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για
μόνιμο προσωπικό και προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. της Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
Α’ εξαμήνου έτους 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του ν. 3584/2007.
3. Την αριθμ. 2/76591/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
4. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης που συνοδεύεται
από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 369/3-1-2019
για το ποσό των επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (785.094,52€)
στον Κ.Α.Ε. 10-6051.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές
μονίμων υπαλλήλων» (ΑΔΑ: 6Δ2ΖΩ1Ρ-3ΕΘ).
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5. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης που συνοδεύεται
από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 372/3-12019 για το ποσό των ποσό των διακοσίων δεκαοκτώ
χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών
(218.402,36€) στον Κ.Α.Ε. 10-6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (ΑΔΑ:
634ΗΩ1Ρ-ΡΑΧ).
6. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης που συνοδεύεται
από την απόφαση ανάληψης 543/11-1-2019 για την
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών, ποσού δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000)
ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6012.0004 (ΑΔΑ: 9ΡΛΧΩ1Ρ-6Ν3) για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Ρόδου ΚΑΕ 106012.0004 οικ. έτους 2019 για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
7. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης που συνοδεύεται
από την απόφαση ανάληψης 544/11-1-2019 για την
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές για προσωπικό Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων, ποσού χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6022.0004 (ΑΔΑ: ΩΩ5ΠΩ1ΡΑΒΛ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Ρόδου
ΚΑΕ 10-6022.0004 οικ. έτους 2019 για την Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για
προσωπικό Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
8. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 2/1757/0026
περί καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία η οποία δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος δεύτερο και
αρ. φύλλου 17 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2017.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ
87/τ.Α’/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
10. Την απόφαση Δ.Σ. 1440/2018 για την Καθιέρωση
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για μόνιμο προσωπικό
και προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. της Διεύθυνσης Πληροφορικής
και Νέων Τεχνολογιών, Α’ εξαμήνου έτους 2019, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέρα
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας για το Α’ εξάμηνο του έτους 2019 η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά τις
είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, για τη συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, των κεντρικών
υπολογιστών, των δικτυακών συσκευών, την ανάρτηση
περιεχομένου στην ιστοσελίδα αλλά και τον χειρισμό
εξοπλισμού παρουσιάσεων στο Δ.Σ. και στις εκδηλώσεις
που συνδιοργανώνει ο Δήμος.
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Τα καθήκοντα αυτά εντάσσονται στα έκτακτα που
έχουν επείγοντα χαρακτήρα και συντελούνται τις απογευματινές ώρες.
Η προκαλούμενη δαπάνη προϋπολογίζεται για το Α’ εξάμηνο 2019 για τους μόνιμους υπαλλήλους σε επτά χιλιάδες
εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ (9 υπάλληλοι x 6 Μήνες x
20 ώρες x 7,40€=7.992€) και για τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. σε
επτακόσια πενήντα ευρώ (1 υπάλληλος x 6 μήνες x 20 ώρες
x 6,25€=750€).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 21 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 66
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Α’ εξαμήνου έτους 2019 Ληξιάρχων Δήμου Ρόδου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του ν. 3584/2007.
3. Την αριθμ. 2966/2014 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων για τις Δημοτικές Ενότητες
Αρχαγγέλου, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Καλλιθέας,
Αφάντου, Παραδεισίου, Ιαλυσού, Αταβύρου και Ροδίων
του Δήμου Ρόδου καθώς και η με αριθμ. 64285/5-9-2014
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2533/
τ.Β΄/23-09-2014 (ΑΔΑ: 7084Ω1Ρ-7ΣΧ).
4. Την αριθμ. 1534/07-06-2016 απόφαση Δημάρχου
περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου για τη Δημοτική
Ενότητα Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου στην υπάλληλο
του Δήμου Κρομμύδα-Πίσκαπα Ελένη του Κωνσταντίνου
λόγω τοποθέτησης της υπαλλήλου Ιωάννας Λαλιώτη του
Πολύχρονη, η οποία εκτελούσε καθήκοντα Ληξιάρχου, σε
θέση προϊσταμένης στο ΚΕΠ Καμείρου (ΑΔΑ: 7Τ6ΡΩ1ΡΚΒΒ) καθώς και την αριθμ. πρωτ. 48931/08-07-2016 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΛΠΒΟΡ1Ι-ΓΗΔ) που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τ.Β΄ αριθμ. φύλλου 2319/
27-07-2016 σε τροποποίηση της με αριθμ. 64285/
5-9-2014 όμοιας περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχων
(ΑΔΑ: ΒΧ1ΣΟΡ1Ι-7ΘΙ) κατά το μέρος που αφορά στην ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην Κρομμύδα-Πίσκαπα
Ελένη του Κωνσταντίνου για τη Δ.Ε. Πεταλούδων.
5. Την αριθμ. 910/27.03.2017 απόφαση Δημάρχου
περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου για τη Δημοτική
Ενότητα Λινδίων του Δήμου Ρόδου στην υπάλληλο του
Δήμου Αντωνίου Δήμητρα του Αναστασίου, σε αντικατάσταση της υπαλλήλου Κρητικού Φερενίκης του Μιχαήλ,
η οποία ασκούσε τα καθήκοντα Ληξιάρχου και τη με αρ.
24767/27-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 6Φ0ΔΟΡ1ΙΓ0Η) η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
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νήσεως τ.Β΄ αριθμ. φύλλου 1634/12-05-2017 σε τροποποίηση της με αριθμ. 64285/2014 όμοιας κατά το μέρος
που αφορά στην ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην
Αντωνίου Δήμητρα του Αναστασίου για τη Δ.Ε. Λινδίων.
6. Την εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων με αριθμ. πρωτ.
2/75394/07-12-2018, σχετικά με υπερωριακή απασχόληση των ληξιάρχων των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου
Ρόδου για το Α΄εξάμηνο οικον. έτους 2019.
7. Την με αριθμ. πρωτ.: 457/3-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΙΩ1ΡΚΧΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία
εγκρίνεται η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους
οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€) στον Κ.Α.Ε.
10-6012.0001 για την «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας - Αμοιβή ληξιάρχων Α΄ Εξαμήνου 2019».
8. Την με αριθμ. 368/3-1-2019 (ΑΔΑ: 6Δ2ΖΩ1Ρ-3ΕΘ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται
η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους επτακοσίων
ογδόντα πέντε χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (785.094,52€) στον Κ.Α.Ε. 10-6051.0001
με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μονίμων υπαλλήλων».
9. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 2/1757/0026
περί καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία η οποία δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος δεύτερο και
αριθμ. φύλλου 17 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2017.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ
87/τ.Α΄/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέρα
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας για το Α’ εξάμηνο
του έτους 2019, η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά τις
είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για τους Ληξιάρχους των κάτωθι Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου
Ρόδου: Δημοτική Ενότητα Ροδίων, Δημοτική Ενότητα
Αρχαγγέλου, Δημοτική Ενότητα Καμείρου, Δημοτική
Ενότητα Λίνδου, Δημοτική Ενότητα Ν. Ρόδου, Δημοτική
Ενότητα Καλλιθέας, Δημοτική Ενότητα Αφάντου, Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων, Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού,
Δημοτική Ενότητα Αταβύρου.
Τα καθήκοντα των Ληξιάρχων εντάσσονται στα έκτακτα και απρόβλεπτα αναφορικά με την τέλεση γάμων τις
απογευματινές ώρες αλλά και έκδοση αποσπασμάτων
ληξιαρχικών πράξεων που έχουν επείγοντα χαρακτήρα
και συντελούνται τις απογευματινές ώρες.
Η προκαλούμενη δαπάνη προϋπολογίζεται για το Α’
εξάμηνο 2019 στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων
(8.500) ευρώ (δαπάνη 10 ατόμων x 20 ώρες x 6 μήνες
x 7,08 =8.500€).
Η ανωτέρω απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσης στο ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 10 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 67
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για
το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Ρόδου Α’ εξαμήνου έτους 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του ν. 3584/2007.
3. Την αριθμ. 3627/30-10-2014 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Ρόδου περί ορισμού υπαλλήλων για την
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΔΑΔΩ1Ρ-2Α6).
4. Την αριθμ. 2/80347/31-12-2018 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών.
5. Την με αριθμ. 458/3-1-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΣΛΩ1Ρ-ΤΥ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων τετρακοσίων
ευρώ (1.400,00€) στον Κ.Α.Ε. 10-6012.0002 για την «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας - Αμοιβή πρακτικογράφων
Δημοτικού Συμβουλίου (3 άτομα) Α΄Εξαμήνου 2019».
6. Την με αριθμ. 368/3-1-2019 (ΑΔΑ: 6Δ2ΖΩ1Ρ-3ΕΘ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων
ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (785.094,52€) στον Κ.Α.Ε.
10-6051.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μονίμων
υπαλλήλων».
7. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 2/1757/0026
περί καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία η οποία δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος δεύτερο και
αριθμ. φύλλου 17 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2017.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέρα από
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας για το Α’ εξάμηνο του
έτους 2019 η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως για την εξυπηρέτηση της ανάγκης τήρησης
πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου για τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους του
Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Τα καθήκοντα των πρακτικογράφων εντάσσονται στα
έκτακτα και αφορούν στην τήρηση των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τις απογευματινές ώρες.
Η προκαλούμενη δαπάνη προϋπολογίζεται για το Α΄εξάμηνο 2019 και για τους τρεις (3) υπαλλήλους στο ποσό
των χιλίων τριακοσίων (1400,00) ευρώ (δαπάνη 2 άτομα x
6,5 ώρες μηνιαίως x 6 μήνες x 11,66 € = 909,48€ + δαπάνη
1 άτομο x 7 ώρες μηνιαίως x 6 μήνες x 11,66€= 489,72€).
Η ανωτέρω απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσης στο ΦΕΚ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 10 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 11
(5)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, μόνιμου προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Χίου για το
έτος 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 20 του ν. 4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015(ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011)».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και άρθρου 176 του
ν. 3584/2007 περί «Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»( ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-06-2007 ).
4. Την αριθμ. οικ. 2/41768/0022/20-05-2014 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών περί Κοινοποίησης διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία.
5. Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών περί Παροχής οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου
του ν. 4024/2011.
6. Το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των μονίμων
υπαλλήλων της ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών που
μισθοδοτείται κατά τις διατάξεις του ν. 4024/2011 ανέρχεται σε 7 άτομα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου
ως μόνιμο προσωπικό.
7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2019,
στον οποίο έχει προταθεί πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α.
30-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων».
8. Το φόρτο προκαλείται τόσο στο συνεργείο της Υπηρεσίας όπου το μειωμένο προσωπικό έχει να αντιμετωπίσει, όπως ορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής
Λειτουργίας του Δήμου Χίου, τα μνημόνια ενεργειών
αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, το μνημόνιο
ενεργειών πρόληψης αντιμετώπισης Δασικών πυρκαγιών, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, την απασχόληση του προσωπικού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών με τα μηχανήματα
που διαθέτει έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:
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Το προσωπικό της Διεύθυνσης με τα μηχανήματα έργου θα πρέπει να φροντίζει και να μεριμνά ώστε οι χείμαρροι να είναι καθαροί από φερτά υλικά, βλάστηση κ.α.
Να φροντίζει για την βατότητα των αγροτικών δόμων
ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από πυρκαγιά, τα
πυροσβεστικά οχήματα να μπορούν να κυκλοφορούν
χωρίς δυσκολία.
Το προσωπικό της Διεύθυνσης να βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες
δασικών πυρκαγιών καθώς και έκτακτες ανάγκες εκδήλωση πλημμύρας και σεισμού.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ’ του
ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-6-2010 ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
10. Την απόφαση 114/2016 (ΑΔΑ: ΩΠΩΔΩΗΝ-ΑΛΔ)
του Δημοτικού συμβουλίου όπως δημοσιεύθηκε με τις
διατάξεις του άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου πέμπτου του ν. 4047/2012 και αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 και την
παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4147/2013.
11. Τη με αριθμ. 50893/14-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΖΣΟΡ1Ι/
ΝΩΗ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία επικυρώθηκε η
114/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με
την οποία εξαιρέθηκε από την εφαρμογή πενθήμερης
εργασίας και καθιερώθηκε 24ωρη λειτουργία για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.
12. Το φύλλοΕφημερίδας Πολίτης με αριθμό 3617 της
27ης Σεπτεμβρίου 2016 με την οποία δημοσιεύθηκε η
περίληψη της απόφασης 114/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθιερώθηκε η 24ωρη λειτουργία
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 4047/2012
(ΦΕΚ 31 Α΄/23-02-2012 ) καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/01-04-2012)
περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/26-04-2013
(ΦΕΚ 98/26-04-2013), όπου αναφέρεται «..οι αποφάσεις
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των ΟΤΑ α’ βαθμού
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρ. 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2003)».
15. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006- ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
08-06-2006) σε συνδυασμό με το ν. 3469/2006 άρθρ. 7 παρ. 2
περ. β΄ και άρθρο 8 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 3469/2006.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/16-12-2015).
17. Το γεγονός ότι για την καταβολή της αποζημίωσης έχει προβλεφθεί κι έχει προταθεί σχετική πίστωση
στο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019, ποσού
5.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση, με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης 7(επτά) μόνιμων υπαλλήλων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων
(ΓΚΡΕΪΤΕΡ)(1), ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων(4), ΔΕ28
Χείριστων Μηχανημάτων Έργων (1), ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων
έργων (1), με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου του
Δήμου για έτος 2019 ως εξής:
Α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι 22η ώρα και μέχρι 120
ώρες ανά υπάλληλο για κάθε εξάμηνο, για το έτους
2019(στήλη Υ1).
Β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο για κάθε εξάμηνο, για
το έτος 2019 (στήλη Υ2).
Μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και τις παρ. 2 του άρθρου 48
του ν. 3584/2007, για το έτους 2019, σύμφωνα με την
αριθμ. 114/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χίου
για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία, με την προβλεπόμενη
από το νόμο αποζημίωση για την κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών του Δήμου αναλυτικά ως εξής:

Μόνιμοι υπάλληλοι

Ειδικότητες
ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων (ΓΚΡΕΪΤΕΡ)
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Α

Β

Σύνολο
εργαζομένων

Ώρες/6μηνο/
υπάλληλο

Υ1
σύνολο
ωρών

Ώρες/6μηνο/
Υπάλληλο

Υ2
σύνολο ωρών

1

120

120

96

96

ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων

4

120

480

96

384

ΔΕ28 Χείριστων Μηχανημάτων Έργων

1

120

120

96

96

ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Χωματουργικών
και ανυψωτικών μηχανημάτων έργων

1

120

120

96

96

Γενικό σύνολο

7

840

1.272

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας με απόφαση περί συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στον ισότοπο «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επίσης να δημοσιευθεί στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η περίληψη σε μία τοπική εφημερίδα.
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Για οποιαδήποτε μεταβολή θα ακολουθήσει εκ νέου
απόφαση Δημάρχου.
Χίος, 10 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 01
(6)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Συνδέυσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Νομού Ζακύνθου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4454/2015.
5. Το αριθμ.ΦΕΚ 620/τ.Β΄/15-5-2015 περί «καθιέρωση
εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Συνδέσμου».
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων στο Σύνδεσμο.
7. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται στον τομέα καθαριότητας οι οποίες επιβάλλουν
την απασχόληση προσωπικού πέρα του κανονικού ωράριο λόγω έλλειψης προσωπικού και αυξημένου όγκου
απορριμμάτων ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω
τουριστικής περιόδου.
8. Για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες για το έτος 2019 απαιτείται υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού ως εξής:
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τρεις (3) Επόπτες Καθαριότητας,
Τρεις (3) Χειριστές Μηχανημάτων,
Τρεις (3) Τεχνικοί στο συνεργείο,
Δώδεκα (12) Οδηγοί απορριμμάτων,
Είκοσι έξι (26) Εργάτες για αποκομιδή απορριμμάτων,
Ένας (1) Διοικητικός υπάλληλος,
Ένας (1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δέκα έξι (16) Εργάτες,
Τέσσερις (4) Οδηγοί.
ΜΟΝΙΜΟΙ
Δύο (6) οδηγοί απορριμματοφόρων,
Ένας (1) τεχνικός συνεργείου,
Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος,
Δέκα τέσσερις (14) εργάτες αποκομιδής,
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Δύο (2) Χειριστές μηχανημάτων.
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου, στους Κ.Α. 10/6012.001,
20/6022.001 και 20/69042.001 συνολικής δαπάνης
95.000€, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω ειδικοτήτων του Συνδέσμου, κατά το χρονικό
διάστημα από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο μέχρι τριάντα
(30) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως (Κυριακές, εξαιρέσιμα ή νυχτερινή εργασία) για το προσωπικό αποκομιδής -καθαριότητας και μέχρι 20 ώρες για το Διοικητικό
προσωπικό (απογευματινή απασχόληση) σύμφωνα με
την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση, για την
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Συνδέσμου .
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού
ως ανωτέρω θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τον Ιανουάριο έτους 2019
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζάκυνθος, 8 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στη Φ25α/221534/Δ4/24-12-2018 (ΦΕΚ 5948/τ.Β΄/
31-12-2018) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Συντονιστών των
Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης στο πλαίσιο της επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδ. ΟΠΣ 5010706 του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.», διορθώνεται το
σημείο με α/α 8 της σελίδας 70263 ως προς τον κλάδο
του εκπαιδευτικού ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ του ΗΛΙΑ,
από το εσφαλμένο:
«8. Καμαριώτης Γιώργος του Ηλία, Εκπαιδευτικός ΠΕ06,
1ο ΕΠΑ.Λ. Δραπετσώνας»,
στο ορθό:
«8. Καμαριώτης Γιώργος του Ηλία, Εκπαιδευτικός ΠΕ86,
1ο ΕΠΑ.Λ. Δραπετσώνας».
(Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02000892401190008*

