
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μο-
νίμων υπαλλήλων του Ιδρύματος Κρατικών Υπο-
τροφιών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί-
ευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως έως 31.12.2018.

2 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας 
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν 
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως έως 31.12.2018.

3 Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουργι-
κής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρι-
σης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών 
Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και 
Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».

4 Ανάκληση της αριθμ. 3122.1/4306/5/24717/4.9.2009 
κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστα-
σης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας MEGA 
TUGS SALVAGE AND TOWAGE S.A. με έδρα στα 
νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλ-
λήλους που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριά-
σεων του δημοτικού συμβουλίου - οικονομικής 
επιτροπής - επιτροπής ποιότητας ζωής για το A΄ 
εξάμηνο του έτους 2019.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης απογευ-
ματινής και για Κυριακές - Εξαιρέσιμες για τη Λη-
ξίαρχο του Δήμου Λαρισαίων για το Α΄ εξάμηνο 
έτους 2019.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του τα-
κτικού προσωπικού και του προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Υπηρεσιών 
του Δήμου Λαρισαίων, για το A΄ εξάμ ηνο έτους 
2019.

8 Εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου α΄ και β΄ εξαμήνου έτους 2019 για τους 
υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. του Παμπελοποννησιακού 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΠΕΑΚ) Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 223603/Ζ2 (1)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μο-

νίμων υπαλλήλων του Ιδρύματος Κρατικών Υπο-

τροφιών, για το χρονικό διάστημα από τη δημο-

σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως έως 31.12.2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

176/τ.Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με-
τονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,...».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/
5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών.».

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
«ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

5. Τα με αριθμ. πρωτ. 19283/11.10.2018 και 19804/
18.10.2018 έγγραφα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών (ΙΚΥ), από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών υπαγορεύεται από:

i Τις εργασίες ενόψει της ολοκλήρωσης προγραμμά-
των υποτροφιών ΕΣΠΑ καθώς και άλλων προγραμμάτων 
υποτροφιών και κληροδοτημάτων.

ii Τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και ενημερω-
τικών εκδηλώσεων σε πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο 
του προγράμματος Εrasmus+.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Τις εργασίες σύναψης συμβάσεως με δικαιούχους φο-
ρείς του προγράμματος Erasmus+, την αξιολόγηση των 
εκθέσεών τους και την αποπληρωμή των εν λόγω σχεδίων.

iii Τη διενέργεια επιτόπιων οικονομικών και διαχειρι-
στικών ελέγχων σε δικαιούχους φορείς του προγράμ-
ματος Εrasmus+.

iv Τις εργασίες προετοιμασίας προκήρυξης, δημοσι-
ότητας, παραλαβής και ελέγχου αιτήσεων και δικαιο-
λογητικών υποψηφίων του προγράμματος χορήγησης 
υποτροφιών στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ι.Κ.Υ. με 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

v Τις εργασίες ενόψει της προσαρμογής στο Δημόσιο 
Λογιστικό.

vi Τις εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο διενέρ-
γειας διαγωνισμών προγραμμάτων προμηθειών και 
υπηρεσιών.

vii Τις επιπλέον εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο 
διενέργειας διαγωνισμών προγραμμάτων προμηθειών 
της πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών και διαδικα-
σιών ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, εποπτείας της εκτέ-
λεσής τους, έγκρισης των μελετών και παραλαβής τους.

viii Την τακτοποίηση - εκκαθάριση του στατικού αρ-
χείου της Υπηρεσίας.

6. Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Συνεδρίαση 
37η 3.10.2018).

7. Το αριθμ. 19804/18.10.2018 έγγραφο του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών.

8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/124ΝΠ/183607/Β1/31.10.2018 ει-
σήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 στ. ε΄ του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2014) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
έτους 2018 ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα 
ενός Ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.361,80 €) για υπαλλή-
λους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, για κάλυψη 
δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα (ΚΑΕ 
0261), για τo οποίo έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 
ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2018, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί-
ευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως έως 31.12.2018:

Την υπερωριακή απασχόληση σε δεκαοκτώ (18) μονί-
μους υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και 
μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 
0261), και για συνολικό αριθμό, μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ωρών για τον κάθε υπάλληλο.

Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:
• Οκτώ (8) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• Τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ
• Έξι (6) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
• Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. 223614/Ζ2 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας 

των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για 

το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της εν 

λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως έως 31.12.2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

176/τ.Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με-
τονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,...».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/
5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών.».

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
«ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

5. Τα με αριθμ. πρωτ. 19283/11.10.2018 και 19804/
18.10.2018 έγγραφα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών (ΙΚΥ), από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών υπαγορεύεται από:

i Τις εργασίες ενόψει της ολοκλήρωσης προγραμμά-
των υποτροφιών ΕΣΠΑ καθώς και άλλων προγραμμάτων 
υποτροφιών και κληροδοτημάτων.

ii Τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και ενημερω-
τικών εκδηλώσεων σε πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο 
του προγράμματος Εrasmus+.

Τις εργασίες σύναψης συμβάσεως με δικαιούχους 
φορείς του προγράμματος Erasmus+, την αξιολόγηση 
των εκθέσεών τους και την αποπληρωμή των εν λόγω 
σχεδίων.

iii Τη διενέργεια επιτόπιων οικονομικών και διαχειρι-
στικών ελέγχων σε δικαιούχους φορείς του προγράμ-
ματος Εrasmus+.

iv Τις εργασίες προετοιμασίας προκήρυξης, δημοσι-
ότητας, παραλαβής και ελέγχου αιτήσεων και δικαιο-
λογητικών υποψηφίων του προγράμματος χορήγησης 
υποτροφιών στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ι.Κ.Υ. με 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

v Τις εργασίες ενόψει της προσαρμογής στο Δημόσιο 
Λογιστικό.
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vi Τις εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο διενέρ-
γειας διαγωνισμών προγραμμάτων προμηθειών και 
υπηρεσιών.

vii Τις επιπλέον εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο 
διενέργειας διαγωνισμών προγραμμάτων προμηθειών 
της πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών και διαδικα-
σιών ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, εποπτείας της εκτέ-
λεσής τους, έγκρισης των μελετών και παραλαβής τους.

viii Την τακτοποίηση - εκκαθάριση του στατικού αρ-
χείου της Υπηρεσίας.

6. Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Συνεδρίαση 
37η 3.10.2018).

7. Το αριθμ. 19804/18.10.2018 έγγραφο του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών.

8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/125ΝΠ/183253/Β1/30.10.2018 ει-
σήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 στ. ε΄ του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2014) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
έτους 2018 για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και 
μέχρι την 22η ώρα (ΚΑΕ 0261), για τo οποίo έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2018: 
α) ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός 
Ευρώ και σαράντα λεπτών (4.241,40 €) για υπαλλήλους 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
και β) ποσού δύο χιλιάδων είκοσι έξι Ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (2.026,80 €), για υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί-
ευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως έως 31.12.2018:

Α) Την υπερωριακή απασχόληση σε είκοσι επτά (27) 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και 
μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 
0261), και για συνολικό αριθμό, μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ωρών για τον κάθε υπάλληλο. Ειδικότερα, εγκρίνουμε 
την υπερωριακή εργασία σε:

• Έντεκα (11) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• Επτά (7) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ
• Εννέα (9) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
Β) Την υπερωριακή απασχόληση σε δεκαπέντε (15) 

υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και 
μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 
0261), και για συνολικό αριθμό, μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ωρών για τον κάθε υπάλληλο. Ειδικότερα, εγκρίνουμε 
την υπερωριακή εργασία σε:

• Επτά (7) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ
• Τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
Επισημαίνεται ότι η έγκριση της ως άνω υπερωριακής 

απασχόλησης στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ισχύει μέχρι τη λήξη 
της σύμβασης του καθενός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326 (3)
Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουρ-

γικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώ-

ρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργεια-

κών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών 

και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσω-

μάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2012 ”Για την ενεργειακή απόδοση, ...“ 
και άλλες διατάξεις» (A΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 48 του ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια 
στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/
ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.» 
(Α΄ 136), και ιδίως τα άρθρα 10 και 17 αυτού.

2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), και ει-
δικότερα το άρθρο 90 αυτού.

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α΄ 160) και ιδίως τα 
άρθρα 47, 57 και 58 αυτού.

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, ... και του Υπουργείου Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ...» (Α΄ 114).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

6. Την Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» 
(Β΄ 3722).

7. Την οικ.175275/22.5.2018 απόφαση του Υπουργού 
και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστο-
ποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών 
Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» (Β΄ 1927).

8. Το από 19.12.2018 Ενημερωτικό Σημείωμα - Εισήγη-
ση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργει-
ακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την οικ.175275/22.5.2018 απόφαση 
του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-
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ντος και Ενέργειας, της παραγράφου 7 του προοιμίου 
της παρούσας, «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων 
και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενερ-
γειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» 
(Β΄ 1927), ως ακολούθως:

α) Το στοιχείο (ii) του εδαφίου (α),(αα) της παραγράφου 
1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«-ii). Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, 
με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν 
νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι 
δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος σε Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση 
δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επε-
ξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους 
Ενεργειακούς Ελέγχους στους οποίους θα προβεί, με την 
επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και 
ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την 
αίτησή του.».

β) Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθεται νέα παράγρα-
φος 5 ως εξής:

«5. Ειδικά οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις που έχουν χα-
ρακτηριστεί εντός του έτους 2018, καταχωρίζουν στο 
ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων Έκθεση Απο-
τελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδι-
κασία του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης ή/και τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 της παρούσας από-
φασης, στοιχεία εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, έως την 31η Μαΐου 2019. 
Η αμέσως επόμενη καταχώριση έκθεσης αποτελεσμά-
των στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων από τις ανωτέρω 
επιχειρήσεις γίνεται εντός του έτους 2022.».

γ) Το εδάφιο (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 13 
διαγράφεται.

2. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018

O Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4306/94674/2018 (4)
Ανάκληση της αριθμ. 3122.1/4306/5/24717/

4.9.2009 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 

εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εται-

ρείας MEGA TUGS SALVAGE AND TOWAGE S.A. 

με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α΄/17.4.1968),

β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22.4.1975) 
και ιδίως την παράγραφο 1,

γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31.8.1994),

δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25.7.1997),

ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27.12.2005),

στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/
4.3.2009),

ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29.4.2013),

η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),

θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016),

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17.7.2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10.8.2012),

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...»,

ιβ. του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α΄/29.8.2018) «Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη»,

ιγ. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29.8.2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ιδ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20.12.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994 (ΦΕΚ 
919/Β΄/14.12.1994) και 1246.3/6/94/1.12.1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14.12.1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιε. της αριθμ. 3122.1/4306/5/24717/4.9.2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1938/Β΄/8.9.2009).

2. Την από 7 Δεκεμβρίου 2018 αίτηση της εταιρείας 
«MEGA TUGS SALVAGE AND TOWAGE S.A.», με την οποία 
ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γρα-
φείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθμ. 3122.1/4306/5/24717/
4.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 1938/Β΄/8.9.2009) σχετικά 
με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, 
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, γραφείου της 
εταιρείας «MEGA TUGS SALVAGE AND TOWAGE S.A.» με 
έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
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2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 4201 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλ-

λήλους που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριά-

σεων του δημοτικού συμβουλίου - οικονομικής 

επιτροπής - επιτροπής ποιότητας ζωής για το A΄ 

εξάμηνο του έτους 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

87/7.6.2010 τ.Α΄).
2. Τη με αριθμ. 3206/12.11.2018 απόφαση Δημάρχου 

περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα του 
Δήμου Λαρισαίων, και παροχή σ’ αυτήν εξουσιοδότησης 
προς υπογραφή εγγράφων.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49, και 176 του 
ν. 3584/2007.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 14, 20 και 26 (κεφ. Β΄) 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176).

5. Το με αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την 12902/164931/2017 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από την 5νθήμερη 
εργασία και καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ Β΄ 3911).

7. Την υπ’ αριθμ. 47737/28.12.2018 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων 
για το οικονομικό έτος 2019, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για την τή-
ρηση των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου, των 
πρακτικών της οικονομικής επιτροπής, και της επιτροπής 
ποιότητας ζωής σε έναν (1) υπάλληλο (τακτικό ή ΙΔΑΧ) 
για το A΄ εξάμηνο του έτους 2019. Τα όρια των ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο για το A΄ εξά-
μηνο είναι έως 120 ώρες για απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, έως 96 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις 
νυκτερινές ώρες και έως 96 ώρες για τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑ 10.6012.20001, 10.6051.20006, 10.6022.20001 και 
10.6052.20006 για το συνολικό ποσό των 8.250,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 28 Δεκεμβρίου 2018 

Με εντολή Δημάρχου
Η Γενική Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΙΑΛΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 4200 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης απογευ-

ματινής και για Κυριακές - Εξαιρέσιμες για τη Λη-

ξίαρχο του Δήμου Λαρισαίων για το Α΄ εξάμηνο 

έτους 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

87/7.6.2010 τ.Α΄) όπως ισχύουν.
2. Τη με αριθμ. 3206/12.11.2018 απόφαση Δημάρχου 

περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα του 
Δήμου Λαρισαίων, και παροχή σ’ αυτήν εξουσιοδότησης 
προς υπογραφή εγγράφων.

3. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 14, 20 και 26 (κεφ. Β΄) 

του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176).
5. Το με αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 έγγραφο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την 12902/164931/2017 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από την 5νθήμερη 
εργασία και καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ Β΄ 3911).

7. Την υπ’ αριθμ. 47733/28.12.2018 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων 
για το οικονομικό έτος 2019, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση απογευμα-
τινή και για Κυριακές - Εξαιρέσιμες για τη λειτουργία του 
ληξιαρχείου του Δήμου μας κατά το Α΄ εξάμηνο έτους 
2019, σε μία (1) υπάλληλο με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού.

Τα όρια των ωρών υπερωριακής απασχόλησης για 
την υπάλληλο για το Α΄ εξάμηνο είναι έως 120 ώρες για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία και έως 96 ώρες 
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑ 10.6022.20001 και 10.6052.20006 για το ποσό των 
3.750,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 28 Δεκεμβρίου 2018 

Με εντολή Δημάρχου
Η Γενική Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΙΑΛΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 4210 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του τα-

κτικού προσωπικού και του προσωπικού με σχέ-

ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Υπηρεσιών 

του Δήμου Λαρισαίων, για το A΄ εξάμ ηνο έτους 

2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Α΄/87) όπως ισχύουν.
2. Τη με αριθμ. 3206/12.11.2018 απόφαση Δημάρχου 

περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα του 
Δήμου Λαρισαίων, και παροχή σ’ αυτήν εξουσιοδότησης 
προς υπογραφή εγγράφων.

3. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 14, 20 και 26 (κεφ. Β΄) 

του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ A΄ 176).
5. Την 12902/164931/2017 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από την 5νθήμερη 
εργασία και καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ Β΄ 3911).

6. Την υπ’ αριθμ. 47395/27.12.2018 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων 
για το οικονομικό έτος 2019.

7. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου 
έχουν αποδυναμωθεί λόγω πολλών συνταξιοδοτή-
σεων τα τελευταία έτη, ενώ μετά την εφαρμογή του 
ν. 3852/2010 όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν επι-
φορτιστεί με πλήθος νέων αρμοδιοτήτων.

8. Το γεγονός ότι για την εύρυθμη και αποδοτική λει-
τουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας, αλλά και λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων υπηρεσιών κρίνεται επι-
τακτική και επιβεβλημένη η ανάγκη πρόσθετης υπερω-
ριακής απογευματινής απασχόλησης.

9. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη πρό-
σθετης υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης, 
καθώς και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες του υπηρετούντος 
προσωπικού, δεδομένου ότι δεν επαρκούν για τη στοι-
χειώδη λειτουργία των υπηρεσιών (λόγω συνταξιοδο-
τήσεων, παραιτήσεων κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη τη 
δημόσια υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων του Δή-
μου Λαρισαίων, και ειδικότερα:

α) Για την αποκομιδή των απορριμμάτων, τον καθαρι-
σμό χώρων πρασίνου, το κλάδεμα των δέντρων, την απο-
κομιδή των κλαδιών από τις κλαδεύσεις, τις αρδεύσεις 
των πάρκων, παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων, 
την εκτέλεση επειγόντων τεχνικών έργων.

β) Για την αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτρο-
φωτισμού, την ανάγκη διαγράμμισης οδοστρωμάτων και 
την άμεση αποκατάσταση και επισκευή των οδοστρω-
μάτων, τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, επισκευή 
οχημάτων, την επίβλεψη σε εκδηλώσεις, εθνικές επετεί-
ους και τοποθετήσεις χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.

γ) Για την λειτουργία των Κοιμητηρίων (ταφή, εκταφή 
νεκρών).

δ) Για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών γηπέ-
δων κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

ε) Για τη φύλαξη των δημοτικών κτιρίων και εγκατα-
στάσεων.

στ) Για παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο Φροντίδας 
Αστέγων για την κάλυψη βασικών αναγκών (σίτιση, έν-
δυση κ.α.) και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε αστέγους 
της πόλης μας.

ζ) Για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επε-
τειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

η) Για τη λήψη αντιγράφων ασφάλειας του πληροφο-
ριακού συστήματος του Δήμου Λαρισαίων, μεταφορά 
δεδομένων, αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος και 
προγραμμάτων στους κεντρικούς διακομιστές (servers), 
αναβάθμιση, παραμετροποίηση και συντήρηση διακο-
μιστών (servers), δικτύου (LAN, WAN, MAN), υποστηρι-
κτικού εξοπλισμού και λογισμικού, και άλλες έκτακτες 
εργασίες που πρέπει να γίνονται χωρίς χρήστες στο πλη-
ροφοριακό σύστημα του Δήμου Λαρισαίων και εκτός 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

θ) Για την έκδοση μισθοδοσίας και διεκπεραίωση υπο-
θέσεων του προσωπικού του Δήμου.

Ι) Για τη σύνταξη αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου - 
Οικονομικής Επιτροπής - Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

κ) Για τον έλεγχο αι τήσεων και λοιπών δικαιολογητικών 
που υποβάλλονται στην Υπηρεσία λόγω προκηρύξεων 
θέσεων εργασίας, καθώς και όλων των ενεργειών που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρό-
σληψης, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου 
ή προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού με αμοιβή για 
μονίμους υπαλλήλους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου, των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαί-
ων για το A΄ εξάμηνο του έτους 2019 ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπερωριακή 
εργασία 

απογευματινών 
ωρών

Νυκτερινή 
εργασία 

καθημερινών 
πέραν της 

υποχρεωτικής

Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων 
(πέραν της υποχρεωτικής)

Εργασία νυκτερινή 
προς 

συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής

Εργασία νυκτερινή 
και ημερήσια 
Κυριακών και 

Εξαιρέσιμων (προς 
συμπλήρωση)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

Τα-
κτικοί

Αορί-
στου

ΙΔΟΧ Τα-
κτικοί

Αορί-
στου

ΙΔΟΧ Τα-
κτικοί

Αορί-
στου

ΙΔΟΧ Τα-
κτικοί

Αορί-
στου

ΙΔΟΧ Τα-
κτικοί

Αορί-
στου

ΙΔΟΧ Τα-
κτικοί

Αορί-
στου

ΙΔΟΧ

Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών

4 1 4 1

Δ/νση Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης

430 20 430 20 430 20 430 20 430 20 100 430 20 100
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Δ/νση Πρασίνου 7 3 1 1 1 2(γή 
πεδ 
α)

Δ/νση 
Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού

11

Δ/νση Αμαξοστασίου 30 5 4 4 4 4 4 4

Δ/νση Διοίκησης 
και Προσωπικού

15 3

Τελετάρχης 1 1

Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ)

11

Δ/νση Πολιτισμού 
και Αθλητισμού

3 2

Για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, οι προβλεπόμενες πιστώσεις κατα-
νέμονται ως εξής:

Υπηρεσία ΚΑ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 20.6011.03001, 30.6011.40001, 30.6021.40001,

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 20.6011.30001, 20.6012.30001,20.6041.30001, 20.6022.30001,
20.6021.30001,

Δ/νση Πρασίνου 35.6021.50001,35.6012.50001, 35.6011.50001, 35.6022.50001

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 70. 6012. 90001, 70. 6012. 90003,

Δ/νση Αμαξοστασίου 70.6012.80001, 70.6011.80001, 70.6021.80001, 70.6041.80001,
70.6022.80001,

Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού - 
τελετάρχης

10.6012.20001, 10.6022.20001,

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 45.6011.04001, 10.6012.10001, 10.6022.10001

Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού 15.6011.07001, 15.6021.07001

Οι σχετικές δαπάνες σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού, 
όπως έχουν κατανεμηθεί στον παραπάνω πίνακα.

Τα όρια των ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο για το Α΄ εξάμηνο είναι έως 120 ώρες για απογευ-
ματινή υπερωριακή εργασία, έως 96 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και έως 96 ώρες για 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ενώ για το προσωπικό που ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας οι ως άνω 
ώρες ορίζονται μέχρι 180 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και 
για την προς συμπλήρωση εργασία δε θα ξεπεράσουν για τους ανωτέρω υπαλλήλους τις 200 ώρες ανά υπάλληλο 
για κάθε μήνα.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα 
και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Επιτρέπεται η εναλλάξ 
απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά 
υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε υπηρεσία.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες αργίες, θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων, προκαλείται δαπάνη ύψους 417.000,00 € σε βάρος 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας υπ’ αριθμ. 47395/
27.12.2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 31 Δεκεμβρίου 2018 

Με εντολή Δημάρχου
Η Γενική Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΙΑΛΟΥ
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Αριθμ. 2352 (8)
Εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-

ρίου α΄ και β΄ εξαμήνου έτους 2019 για τους 

υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. του Παμπελοποννησιακού 

Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΠΕΑΚ) Πατρών.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 423/1976 «Περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεως 

θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολικό αθλητισμό» 
(ΦΕΚ 223 Α΄), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 παρ. 
2 του ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως 
του αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 
204 Α΄).

2. Το άρθρο 1 «Ημέρες λειτουργίας» και «ωράριο 
υπαλλήλων» της υπ’ αριθμ. 17112/23.6.2000 απόφασης 
του Υπουργού Πολιτισμού που αφορά τον κανονισμό 
λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων 
της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 847 Β΄).

3. Την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Γυ-
μναστηρίων εθνικής σημασίας που προκύπτουν, αφενός, 
από την ίδια την αποστολή τους, που είναι η εξασφάλιση 
της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν 
σε αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους τους, η ανά-
πτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστικού 
αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού, καθώς και η 
οργάνωση και υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών 
και άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικού και διεθνούς εμβέλειας επίπεδο, και αφετέρου, 
από τις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό, που έχουν 
αποδυναμώσει σημαντικά την υπηρεσία.

4. Την ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 
υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. του ΠΕΑΚ Πατρών, για την αντιμε-
τώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών αναγκών 
που προκύπτουν από τη συνεχή λειτουργία των σταδίων 
όλες τις μέρες του μήνα και από τις 07:00 το πρωί έως 
τις 12:00 το βράδυ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
πλήρης λειτουργία του συνόλου των αθλητικών εγκα-

ταστάσεων, για την κάλυψη του συνόλου της αθλητικής 
δραστηριότητας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4354/2015 «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ν.Π.Ι.Δ καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο., του κεφ. Α του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και τις μισθολογικές διατάξεις (ΦΕΚ 
176 Α΄/16.12.2015)».

6. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω 
απασχόληση θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑ 0261Α «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» και 
0561 «Εργοδοτικές εισφορές», και υπολογίζεται στο 
ποσό των 24.000,00€ για τον πρώτο ΚΑ και 7.000,00€ 
για τον δεύτερο ΚΑ, αποφασίζουμε:

την καθιέρωση της εργασίας καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου (α) και (β) εξαμήνου 2019 για δέκα 
έξι (16) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. της υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρ. 20 ν. 4354/2015 και ώρες απασχό-
λησης, όπως ορίζονται ως εξής:

Για έξι (6) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ.
α. απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι (120) 

ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο
β. υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο
Για δέκα (10) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ.
α. απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι (120) 

ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο
β. νυκτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά 

υπάλληλο ανά εξάμηνο
γ. υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών μέχρι 96 ωρών ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-

κού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος Ε.Δ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02061363112180008*




