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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού
από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή
στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που
προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε
εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1).

2

Συμπλήρωση της με αριθμ. (οικ.) 144026/3932/
30-6-2017 απόφασης «Παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με Εντολή Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ.
(οικ) 200042/4688/13-09-2017.

3

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου, έτους
2019.

4

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΑΙΓΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΣΕΤΖΗΣ».

5

Ένταξη μόνιμου υπαλλήλου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π).

6

Αναγνώρισις συστάσεως Ενορίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης συμφώνως προς το άρθρον 25 του ν. 4301/2014.

7

Υπερωριακή απασχόληση πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».

8

Έγκριση ημερήσιας υπερωριακής απασχόλησης
προσωπικού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης εργάσιμων ημερών έτους 2019.

Αρ. Φύλλου 466

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 144/15067
(1)
Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού
από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή
στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που
προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε
εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. β΄ 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),
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139,
30.4.2004, σ.1).
3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
4. Την αριθμ. 2429/119958/6.9.2018 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).
5. Το με αριθμ. 1427/62515/8.6.2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής
Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ), σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 39/2001 (Α΄ 39)
και την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535, και την Ανακοίνωση της
Επιτροπής - TRIS/(2017) 01441.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των
όρων και των προϋποθέσεων για την άμεση προμήθεια
μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό προς τον
τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής
πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του
άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139,
30.4.2004, σ.1).
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Ως «μέλι» νοείται το μέλι κατά την έννοια του άρθρου
67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (απόφαση αριθμ.
1100/87/9.9.1987, Β΄ 788/31.12.1987), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. «Φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας» είναι το
φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει εγκαταστάσεις εντός των οποίων διενεργούνται εργασίες
πρωτογενούς παραγωγής μελιού, όπως η συλλογή, η
φυγοκέντρηση και η συσκευασία μελιού.
Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις για την άμεση προμήθεια
μικρών ποσοτήτων μελιού
1. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004, οι φορείς εγκαταστάσεων
μελισσοκομίας, οι οποίοι διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ σύμφωνα με την αριθμ. 370910/14.5.2011
(Β΄ 642/28.5.2001) απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά,
δύνανται να προμηθεύουν:
α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται
εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν
οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και
β) στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που
προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και
βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην
οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη
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ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων
διακοσίων (1.200) κιλών μελιού.
2. Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004.
3. Απαγορεύεται η σύμφωνα με την παρ. 1 προμήθεια
μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.
Άρθρο 4
Καταχώριση και τήρηση Μητρώου φορέων
εγκαταστάσεων μελισσοκομίας
1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν
Μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, το
οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων
και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων του άρθρου 8 του
π.δ. 79/2007 (Α΄ 95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Η καταχώριση των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας στο Μητρώο της παρ. 1 γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 5
Συσκευασία και επισήμανση
1. Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι
κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004.
2. Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθμ.
370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 6
Έλεγχοι - κυρώσεις
1. Οι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική
και ενωσιακή νομοθεσία για τους ελέγχους στα τρόφιμα
ζωικής προέλευσης.
2. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις
της παρούσας, εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του ν. 4235/2014 και ιδίως τα άρθρα 3 έως 12,
22, οι παρ. 1, 2 περ. α΄ και β΄, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23,
καθώς και τα άρθρα 24, 25, 27 και 35.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Τεύχος Β’ 466/18.02.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. (οικ.) 15214/333
(2)
Συμπλήρωση της με αριθμ. (οικ.) 144026/3932/
30-6-2017 απόφασης «Παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής "Με Εντολή Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας"», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την
αριθμ. (οικ) 200042/4688/13-09-2017.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Π.Ο.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις αριθμ. 3203/84663/22-6-2017
(ΦΕΚ Β΄ 2201/28-06-2017) και 3749/77622/11-6-2018
(ΦΕΚ Β΄ 2467/27-6-2018) αποφάσεις του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ισχύει σήμερα.
2. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145).
3. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143)
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4438/2016
(ΦΕΚ Α΄ 220).
5. Του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 129).
6. Του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α΄/220)
«Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την οδηγία 2014/17/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.ά. διατάξεις».
7. Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 240).
8. Του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β)
9. Την με αριθμ. 2/16570/0026/13-05-2016 κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερομένων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις
Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης»
(ΦΕΚ Β΄ 138).
10. Την με αριθμ. 2/51290/0026/02-06-2016 εγκύκλιο
του Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ: 9637Η-ΩΛΦ) «Παροχή οδηγιών επί της
αριθμ. 2/16570/0026/13-05-2016 Κ.Υ.Α.».
11. Την με αριθμ. 2/77792/0026/26-09-2016 εγκύκλιο
του Γ.Λ.Κ. «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών
των Περιφερειών».
12. Την με αριθμ. 27762/721/11-03-2013 απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ορισμός Αναπληρωτή
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Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ: ΒΕΔΔ7ΛΗ-Ο7Υ).
13. Την με αριθμ. 9053/229409/29-12-2016 Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς «Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
(ΦΕΚ Β΄/4401), σύμφωνα με την οποία, ο Προϊστάμενος
της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας ορίσθηκε
Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) - παρ. 3
του άρθρου 8 του π.δ. 148/2010.
14. Την αριθμ. ΦΓ8/28671/02-06-2017 απόφαση της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
15. Την αριθμ. 2/45897/0026/14-06-2017 Εγκύκλιο του
Υπ. Οικονομικών - Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-36Κ).
16. Την ανάγκη συμπλήρωσης της με αριθμ.
(οικ.) 144026/3932/30-6-2017 απόφασης μας «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής "Με Εντολή Προϊσταμένου
Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας"» ( ΦΕΚ 2451/τ. Β΄/19-7-2017), όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. (οικ.) 200042/4688/13-9-2017 (ΦΕΚ
3321/21-9-2017) όμοια για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την με αριθμ. (οικ.) 144026/3932/
30-6-2017 απόφασης μας «Παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής "Με Εντολή Προϊσταμένου Οικονομικών
Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"»
(ΦΕΚ 2451/τ. Β΄/19-7-2017), όπως συμπληρώθηκε με
την αριθμ. (οικ.) 200042/4688/13-9-2017 (ΦΕΚ 3321/
τ. Β΄/21-9-2017) όμοια, και προσθέτουμε, μετά την παράγραφο 13.
14. Για τις δαπάνες των κάθε είδους συμβάσεων, έως
του ύψους των 60.000 € (χωρίς ΦΠΑ).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. (οικ.) 144026/3932/
30-6-2017 (ΦΕΚ 2451/τ. Β΄/19-7-2017) απόφαση μας,
όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 22 Ιανουαρίου 2019
Ο Προϊστάμενος
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 77
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου, έτους
2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
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176/B΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 49 του Ν.
3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α'/28-06-2007) «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
- Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/τ. Α΄/30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
- Το γεγονός ότι απαιτείται το μόνιμο προσωπικό του
Δήμου να απασχοληθεί υπερωριακά και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση εποχικών,
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
- Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του έτους προκύπτουν ενδεικτικά οι παρακάτω εποχικές, έκτακτες ή
επείγουσες ανάγκες:
- Η φύλαξη των εγκαταστάσεων του Δήμου.
- Η αποκομιδή των απορριμμάτων και η συνεχής λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
- Η συντήρηση όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων
του Δήμου, καθώς και των σχολικών κτιρίων.
- Η κάλυψη εποχιακών αναγκών, όπως ή άμεση αποκατάσταση και επισκευή των οδοστρωμάτων, η οποία επιβάλλεται να γίνεται κατά τους θερινούς μήνες, διανοίξεις
οδών και αποκαταστάσεις βλαβών στα δημοτικά δίκτυα.
- Η αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται
από ακραία φαινόμενα, θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (χιονοπτώσεις, πλημμύρες).
- Το κλάδεμα των υψηλών δένδρων, αποκομιδή κλαδιών από τις κλαδεύσεις, ανάγκες αρδεύσεων των πάρκων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταστάσεις θεομηνιών και εκτάκτων γεγονότων, καθαρισμός χώρων
πρασίνου.
- Η αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, παροχές ρεύματος, τοποθετήσεις και συντήρηση
εορταστικού διακόσμου.
- Η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επετειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων, η υλοποίηση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
- Η υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερικού και εξωτερικού, προσκεκλημένων, αδελφοποιήσεις.
- Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, ισολογισμού
και οικονομικών εγκαταστάσεων.
- Ο έλεγχος και συντήρηση δικτύων πληροφορικής και
Η/Υ του Δήμου και Δημοτικών Ενοτήτων.
- Η προετοιμασία εθνικών εκλογών - μεταδημοτεύσεις
ετεροδημότες - αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων.
- Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, Συμβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, Εκτελεστικής Επιτροπής.
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- Η έκδοση αδειών ταφής από τους Ληξίαρχους του
Δήμου και η συνεχής λειτουργία των Ληξιαρχείων του
Δήμου.
- Η γραμματειακή υποστήριξη των Νομικών προσώπων.
- Επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των
υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων
και όμβριων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός
καθαρισμός κ.λπ.).
- Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, δικτύων ύδρευσης
και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού αποβλήτων.
- Καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές.
- Μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου (συγκοινωνιακά έργα, κτιριακά
έργα, έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξοπλισμού
των κοινόχρηστων χώρων, υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα).
- Επίβλεψη εκτέλεσης των έργων που εκτελούνται με
αυτεπιστασία.
- Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων
που εκτελούνται από τρίτους.
- Αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας.
- Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων.
8. Τον αριθμό των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων
του Δήμου ανά κατηγορία ως εξής:
- 07 Υπάλληλοι ΠΕ
- 05 Υπάλληλοι ΤΕ
- 06 Υπάλληλοι ΔΕ και
- 05 Υπάλληλοι ΥΕ
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Δήμου, οικονομικού έτους 2019 στους κάτωθι αναφερόμενους κωδικούς:
Κ.Α.: 10-6012 ποσό 9.000,00 ευρώ .
Κ.Α.: 20-6012 ποσό 3.000,00 ευρώ, αποφασίζει:
1. Καθιερώνει για το έτος 2019 υπερωριακή απογευματινή εργασία, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις ν. 4354/2015, για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου
και συγκεκριμένα για (07) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ,
(05) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ, (06) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και (05) Υπαλλήλους ΥΕ.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο ανά εξάμηνο.
2. Όταν προκύπτει η έκτακτη, εποχιακή ή επείγουσα
ανάγκη, ο Δήμαρχος με απόφασή του θα ορίζει τα άτομα
που θα απασχοληθούν για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης καθώς επίσης θα βεβαιώνει τον αριθμό των ωρών
απασχόλησης του κάθε ατόμου με ημερήσια δελτία υπερωριακής απασχόλησης.
3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας
ορίζονται οι αρμόδιοι Διευθυντές του Δήμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 466/18.02.2019

4. Η προκύπτουσα δαπάνη δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12)
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πράμαντα, 22 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΝΤΕΛΕΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 18
(4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΑΙΓΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΣΕΤΖΗΣ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. I τομέας στ, στοιχείο 28 του ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), όπως προστέθηκαν με την παρ. 4, στοιχείο 28 του άρθρου 94 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
2. Το άρθρο 58 παρ. 1ζ του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
7-6-2010).
3. Τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966).
4. Τις διατάξεις του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α΄/1976).
5. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/
1216/31-03-2011 (ΦΕΚ 693/Β’/29-04-2011).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/Α΄/24-12-2003).
7. Την με αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19-10-2004 υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων
για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β’/
25-10-2004).
8. Την με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994
υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για
ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/
Β΄/23-2-1994).
9. Τον ισχύοντα οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Χίου, (ΦΕΚ 42/Β΄/2014).
10. Την με Α.Π. 19/2-1-2019 αίτηση του Γεωργίου Μισετζή του Δημητρίου για χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΑΙΓΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΕΤΖΗΣ», με συνημμένα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
11. Το από 18-1-2019 πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου
Προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκατα-
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στάσεων για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού ωδείου/μουσικής Σχολής του άρθρου 10, του ν. 3207/2003,
(με ΑΠ. Δήμου Χίου 1683/18-1-2019), το οποίο αναφέρεται στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Δημογεροντίας
και Αφών Ράλλη 31 (όροφος) του Δ. Χίου, αποφασίζουμε:
A. Χορηγούμε στον Γεώργιο Μισετζή του Δημητρίου, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο θα
στεγαστεί στην οδό Δημογεροντίας και Αφών Ράλλη 31
(όροφος) στην Χίο, και θα έχει την επωνυμία: «ΩΔΕΙΟ
ΑΙΓΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΕΤΖΗΣ».
Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα:
1. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης με τμήματα α) Ωδικής, β) Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων γ)
Αρμονίας, δ) Αντίστιξης, ε) Φυγής, στ) Σύνθεσης,
2. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα α) Πληκτών, β) Εγχόρδων, γ) Πνευστών, δ) Κρουστών Οργάνων,
ε) Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλου), στ) Κλασικής Κιθάρας,
3. Σχολή Μονωδίας με τμήματα Μονωδίας, Μελοδραματικής,
4. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής,
5. Σχολή Σαξοφώνου,
6. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας,
7. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Χίου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 24 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ
Ι

Αριθμ. 289/Φ.30.1
(5)
Ένταξη μόνιμου υπαλλήλου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι)» όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/
06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, εδάφιο 2 του
ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/11-02-2014) αναφορικά με
«Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των ΑΕΙ» όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 55, παρ. 1 και 4 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/
τ. Α΄/15-05-2014) αναφορικά με «Προσωπικό Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 4 του ν. 4305/2014
(ΦΕΚ 237/τ. Α΄/21-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων
του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006
(Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/τ. Α΄/11-05-2016) «Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4452/2017
(ΦΕΚ 17/τ. Α΄/15-02-2017) «Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των ΑΕΙ».
7. Τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/
19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου
και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
8. Την με αριθμ. 2/52259/ΔΕΠ/19-07-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74). (ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ).
9. Την αριθμ. 254/01-06-2018 αίτηση Ιωάννη Ορφανού με τα συνημμένα δικαιολογητικά , για ένταξη στην
κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2
του ν. 4452/2017.
10. Την αριθμ. 298/025-06-2018 συμπληρωματική αίτηση του Ιωάννη Ορφανού με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για καθορισμό γνωστικού αντικειμένου.
11. Την με αριθμ. 388/3-9-2018 πράξη της Κοσμητείας
της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών για τον ορισμό
της Τριμελής Επιτροπής.
12. Την με αριθμ. 443/Φ30.2/27-09-2018 εισηγητική
έκθεση της τριμελής επιτροπής.
13. Το με αριθμ. 30/29-08-2018 (θέμα 9ο) πρακτικό
της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ που αποφάσισε ομόφωνα
την έγκριση της ένταξης του Ιωάννη Ορφανού στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο «Ακουστικές & Οπτικές
Τεχνολογίες».
14. Την με αριθμ. 230/1-10-2018 πράξη της Κοσμητείας
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών που αποφάσισε
την ένταξη του Ιωάννη Ορφανού στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο «Ακουστικές & Οπτικές Τεχνολογίες».
15. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Ιωάννη
Ορφανού από τα οποία προκύπτει ότι:
α) Με την αριθμ. 1012/Φ.30.1/1-3-2016 πράξη Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 331/

Τεύχος Β’ 466/18.02.2019

11-04-2016/τ. Γ΄ διορίσθηκε σε κενή οργανική θέση
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) κλάδου ΤΕ1, ειδικότητας «Ηλεκτρονικού ή Μηχανολόγου» και ανέλαβε
υπηρεσία 06-05-2016.
β) Κατατάχθηκε σύμφωνα με την αρ. 4628/Φ30.1/
28-09-2016 απόφαση Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης από 0605-2016 (ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας), στο Μ.Κ. 8
της κατηγορίας ΤΕ λόγω συναφούς διδακτορικού τίτλου.
γ) Κατατάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 469/Φ.30.1/
03-02-2017 απόφαση Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης από
06-05-2016 (ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας), στο
Μ.Κ. 11 της ΤΕ κατηγορίας.
δ) Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Μηχανολογίας
του ΤΕΙ Κρήτης από 07-03-2003.
ε) Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου με ειδίκευση
«Οπτική και όραση» του Πανεπιστημίου Κρήτης από
30-07-2008.
στ) Είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου του Τμήματος Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών από
03-11-2015.
16. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης
κενές θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.).
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
18. Την με αριθμ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΤΕΙ Κρήτης, αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε τον Ιωάννη Ορφανό του Δημητρίου, ο
οποίος υπηρετεί σε μόνιμη οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κλάδου ΤΕ1,
ειδικότητας «Ηλεκτρονικού ή Μηχανολόγου» με Μ.Κ. 11,
στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με γνωστικό αντικείμενο «Ακουστικές
και Οπτικές Τεχνολογίες» σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27 παρ. 4, 5 και 7 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/
τ. Α΄/11-05-2016) και με τις διατάξεις του άρθρου 20
παρ. 2 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/15-02-2017). Η
μισθολογική κατάσταση υπάγεται στις διατάξεις του
ν. 4472/2017 ΦΕΚ (74Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων.
Η οργανική θέση, της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία υπηρετεί ο προαναφερόμενος μετατρέπεται αυτοδίκαια με
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 18 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 5645-2018/75
(6)
Αναγνώρισις συστάσεως Ενορίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης συμφώνως προς το άρθρον 25 του ν. 4301/2014.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντες υπόψη:
1. το άρθρον 25 παρ. 1 του ν. 4301/2014,
2. την αριθμ. 716/384/23.11.2018 εισήγησιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
Εφραίμ,
3. την από 9.1.2019 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, διαπιστούμεν:
Την σύστασιν προ της ενάρξεως ισχύος του Νόμου
590/1977, της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου
Παχειάς Ράχης Αιγίνης, με έδρα το χωρίον Παχειά Ράχη,
του Δήμου Αιγίνης, της Περιφερειακής Ενότητος Νήσων,
της Περιφερείας Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας,
Σπετσών και Αιγίνης, ιδρυθείσα προ του έτους 1940, ως
εμφαίνεται εκ της αριθμ. 49022/19.6.1940 Πράξεως
του Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας Ν.
Σπέντζα δια της οποίας διορίζονται μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ως άνω Ιερού Ναού και το από
20.9.1948 Πρωτόκολλον παραδόσεως - παραλαβής του
ως άνω Ιερού Ναού.
Η παρούσα διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 87
(7)
Υπερωριακή απασχόληση πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 3584/
ΦΕΚ/28-6-2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄), «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού των ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005
(Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997.
5. Την αριθμ. Οικ.2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
Α’ 176).
7. Την αριθμ. 1/2/2019 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου
Κορινθίων περί ορισμού πρακτικογράφου.
8. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου γίνονται πάντα απογευματινές ώρες και η
μόνιμη υπάλληλος του ανωτέρω νομικού προσώπου που
τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου προσφέρει υπερωριακή εργασία.
9. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
ύψους 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6012.002 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση πρακτικογράφου»
του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ έτους 2019, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε για την πρακτικογράφο του Δ.Σ. του
Νομικού Προσώπου, απογευματινή εργασία με αμοιβή
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης για
το έτος 2019 και συγκεκριμένα:
Υπερωριακή απασχόληση της πρακτικογράφου του
Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικής υπαλλήλου Μουτάφη Αναστασία του Νικολάου έως είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.
2. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από την πίστωση του
Κ.Α.15-6012.002 συνολικού ποσού 1.000,00€ του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», οικονομικού έτους 2019.
3. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες για την εν λόγω
υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το νόμο
αποζημίωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 22 Ιανουαρίου 2019
Η Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΤΡΑ
Ι

Αριθμός απόφ. 140/21-12-2018
(8)
Έγκριση ημερήσιας υπερωριακής απασχόλησης
προσωπικού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης εργάσιμων ημερών έτους 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως ισχύει σήμερα.
2. Την αριθμ. 165/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, περί ορισμού μελών
Δ/κού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.
3. Την υπ’ αρ. 57/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.,
περί συγκροτήσεως σε Σώμα.
4. Την παραίτηση της Σταυρούλας Μαγγίνα από μέλος
και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞΕ.
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5. Την αριθμ. 49/13-3-2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (αντικ/ση Προέδρου).
6. Της αριθμ. 17/14-3-2017 απόφαση του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΞΕ.
7. Τον Ο.Ε.Υ. της Επιχείρησης.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 176/16-12-2015).
9. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπ.
Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
10. Την προβλεπόμενη δαπάνη στους κωδικούς
60.00.002 (Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης) και
60.03.000 (Εργοδοτικές εισφορές) του προϋπολογισμού
έτους 2019 της Επιχείρησης, ο οποίος καταρτίσθηκε και
ψηφίσθηκε με την αριθμ. 139/2018 απόφαση του Δ.Σ.
(ΑΔΑ: 62ΟΣΟΕΓ0-ΝΣΡ).
11. Ότι για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
12. Την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού καθώς και την
άμεση αποκατάσταση έκτακτων διακοπών και βλαβών
του δικτύου ύδρευσης, την αδιάκοπη υδροδότηση των
δημοτών καθώς και την αποκατάσταση των βλαβών των
δικτύων αποχέτευσης, την πρόληψη πρόκλησης ζημιών
από εκροές λυμάτων και προστασία της δημόσιας υγείας,
όπως και το γεγονός ότι το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ξυλοκάστρου λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου,
όλες τις ημέρες του χρόνου.
Εγκρίνει την καθιέρωση ημερήσιας υπερωριακής
απασχόλησης προσωπικού της ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης για το έτος 2019: απογευματινής, πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι την 22η ώρα, σύμφωνα με
την άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015).
Ο αριθμός των ωρών που θα μπορεί να απασχοληθεί
υπερωριακά ο κάθε εργαζόμενος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 ώρες ανά εργαζόμενο για το 1ο εξάμηνο
του 2019 και άλλες 120 ώρες ανά εργαζόμενο για το 2ο
εξάμηνο του 2019, για απογευματινή υπερωριακή εργασία.
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Υπερωρίες θα μπορεί να λάβουν εργαζόμενοι με τις
κάτωθι ειδικότητες για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσης έως 31/12/2019 ως ακολούθως:

Ειδικότητες

Απογευματινή Απογευματινή
εργασία
εργασία
Αριθμός εργάσιμων
εργάσιμων
Εργ/νων
ημερών
ημερών
(ώρες) 1ο
(ώρες) 2ο
εξάμηνο 2019 εξάμηνο 2019

Τ.Ε.
Ηλεκτρολόγοι
Υ.Ε. Βοηθοί τεχν.
υδραυλικοί
Υ.Ε. Εργάτες
ύδρευσης
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνίτες
Σύνολα:

1

120

120

3

360

360

3

360

360

1

120

120

8

960

960

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά
και δύναται να πραγματοποιηθούν ανά εξάμηνο μόνο
εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της ΔΕΥΑΞΕ, είναι δε
δυνατή η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την
προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.
Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση του υπευθύνου του αρμόδιου τμήματος, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα κατανομής των ανωτέρω
ωρών και θα εγκρίνονται από το Γενικό Διευθυντή της
Επιχείρησης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς 60.00.002 (Αμοιβή
υπερωριακής απασχόλησης) και 60.03.000 (Εργοδοτικές
εισφορές) του προϋπολογισμού έτους 2019 της Επιχείρησης, ο οποίος καταρτίσθηκε και ψηφίσθηκε με την αριθμ.
139/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 62ΟΣΟΕΓ0-ΝΣΡ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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