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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης τοποθέτησης Ψυχολόγου κλάδου
ΠΕ23.

2

Τροποποίηση της Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017
απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
(Βρεφικών - Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών,
Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από
φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη
χαρακτήρα (Β’1157)».

3

Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«SUNBULKER LTD» που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

4

Ανάκληση της 2212.2-1/5038/109171/2016/
23-12-2016 υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας
«KASSIAN CHARTERING INC.» με έδρα στα νησιά
Μάρσαλ (B΄ 4502).

5

Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
των αιρετών του Δήμου Καρπάθου, για το έτος
2020.

6

Ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις
Κυριακές σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16
του ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄).

7

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ. Α εξαμήνου
2020.

8

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου
του Δήμου Σητείας για το έτος 2020.

Αρ. Φύλλου 5210

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 205220/Δ2
(1)
Καθορισμός σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθέτησης Ψυχολόγου κλάδου ΠΕ23.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄199),
όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6
του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις»,
2. το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
3. το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
4. το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
5. την 6631/Υ1/20-7-2019 (Β΄3009) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»,
6. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
7. την 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) κοινή υπουργική
απόφαση «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,
8. την 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄3032) υπουργική
απόφαση με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

59628
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κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»,
9. την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/29592/6-09-2019 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) με θέμα:
«Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) Εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(αναπληρωτών και ωρομίσθιων) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για χρονικό διάστημα δέκα
(10) μηνών, για το σχολικό έτος 2019-2020,
10. την υπ’ αριθμ. Υ.Σ 237/17-12-2019 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και
Δ.Ε.,
11. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με
την με αριθμ. Φ.1/Γ/602/199197/Β1/16-12-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τη σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας όπου θα ασκεί καθήκοντα μέλος ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων , για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Π.Δ.Ε

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κλάδος (ΠΕ23)

Αριθμ.

1.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

0501891

2ο Γυμνάσιο Αλίμου

ΠΕ23

1

2. Η κάλυψη της ανωτέρω θέσης θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη Ψυχολόγου κλάδου ΠΕ23 από τους ισχύοντες
πίνακες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. Δ11/οικ.60668/2734
(2)
Τροποποίηση της Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017
απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
(Βρεφικών - Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών,
Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από
φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη
χαρακτήρα (Β'1157)».
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995,
(Α'213) «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας
από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).
3. Του ν.3852/2010, (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Του π.δ. 134 / 2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(ΦΕΚ Α'168), όπως ισχύει.
5. Του π.δ. 81/2019, (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Του π.δ. 83/2019, (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Της 33168/Δ1.11369 / 25-7-2019 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β' 3053).
8. Της απόφασης Δ22/οικ. 11828/293/13-3-2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών
Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων)
από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη
χαρακτήρα (Β΄1157).
9. Την υπ' αριθμ. οικ.59945/5172/20-12-2019 Εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Την τροποποίηση της Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017
(Β'1157) απόφασης, ως εξής: στο άρθρο 18 παρ.1 η φράση «εντός 2 ετών από τη δημοσίευση αυτής» αντικαθίσταται με τη φράση «έως 30/6/2020».
Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
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Αριθμ. 2212.2-1/5239/92741/2019
(3)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«SUNBULKER LTD» που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.
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 Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016),
θ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019),
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 αντικαταστάθηκε 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) «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...»,
ιβ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ιγ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιδ. της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των 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 Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιε. της 2212.2-1/5239/12886/2019/18-02-2019 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 716/Β΄/01-3-2019).
2. Το με αριθ. 120489 - 22-11-2019 ΔΚΕ 1989/5239
έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού / Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών), αποφασίζουμε:
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1. Αποδεχόμαστε την κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες εκπρόθεσμα κατατεθείσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα/ Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού / Τμήμα
Ναυτιλιακών Εταιρειών) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στο άρθρο 2 της 2212.21/5239/12886/2019/18-02-2019 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 716/Β΄/
01-3-2019) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστήματος της Εταιρείας «SUNBULKER LTD»
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ».
2. Η 2212.2-1/5239/12886/2019/18-02-2019 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 716/Β΄/01-3-2019) θεωρείται ότι δεν
έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να
υφίσταται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5038/92728/2019
(4)
Ανάκληση της 2212.2-1/5038/109171/2016/
23-12-2016 υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας
«KASSIAN CHARTERING INC.» με έδρα στα νησιά
Μάρσαλ (B΄ 4502).
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 Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016),
θ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019),
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 αντικαταστάθηκε 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),
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ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/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...»,
ιβ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-7-2019) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ιγ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιδ. της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των 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 Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιε. της 2212.2-1/5038/109171/2016/23-12-2016
υπουργικής απόφασης(ΦΕΚ 4502/Β/30-12-2016).
2. Την από 03 Δεκεμβρίου 2019 αίτηση της εταιρείας
«KASSIAN CHARTERING INC.», με την οποία ζήτησε την
ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της
στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την 2212.2-1/5038/109171/2016/
23-12-2016 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4502/Β΄/30-12-2016) σχετικά με
την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978,
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, γραφείου της
εταιρείας «KASSIAN CHARTERING INC.» με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
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.

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
ii. του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α') «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,
iii. της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9
της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α')
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις νια την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017
(ΦΕΚ 110/Α'),
iv. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α')
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την 78161/31.12.2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος
Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου.
3. Την οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ
94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».
4. Το 9722/19.12.2019 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του
Δήμου Καρπάθου, για το έτος 2020, ως εξής:
Α/Α

ΑΞΙΩΜΑ

Ανώτατο όριο
ημερών κατ' έτος

1

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

60

2

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

60

3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

60

4

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

30

5

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

20

Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 70509
(5)
Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας των αιρετών του Δήμου Καρπάθου, για το
έτος 2020.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 280 παρ. Ι του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α')
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Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου οικονομικού
έτους 2020, ύψους 5.000,00 € η οποία έχει προβλεφθεί
στον Κ.Α. 00.6421 - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Δεκεμβρίου 2019
Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 872189
(6)
Ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις
Κυριακές σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16
του ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄).
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 44403/2011 (ΦΕΚ 249 Β΄).
3. Το π.δ. 899/1976 (ΦΕΚ 329 Α΄) «Περί ανακηρύξεως
περιοχών της χώρας ως τουριστικών τόπων».
4. Το π.δ. 667/17.08.1977 (ΦΕΚ 223 Α΄) «Περί καθορισμού τόπων θερινών διακοπών».
5. Τις κανονιστικές πράξεις ΕΡ 458898/5.8.88 και ΕΡ
458793/6.7.89 της Νομαρχίας Πειραιώς για τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων στη
νήσο Σαλαμίνα κατά τις Κυριακές.
6. Το άρθρο 42 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) «Ώρες
λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
7. Το άρθρο 46 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) «Ρυθμίσεις
λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά
τις Κυριακές και αργίες και άλλα θέματα».
8. Το ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α) «Αρχές και κανόνες για
την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4177/2013 (ΦΕΚ
173 Α΄) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
10. Τις υπ’ αρ. οικ. 211895/3922/31.10.2013, οικ. 21876/
336/31.1.2017 και οικ.86013/1436/ 26.4.2017 αποφάσεις
του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.
11. Το υπ’ αρ. ΑΠ 46402/33581/24.10.2014 έγγραφο
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
12. Την 22/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής, η οποία
χαρακτηρίζει την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές στη Σαλαμίνα ως παγιωμένο τοπικό έθιμο, υπερνομοθετικής ισχύος, που αφορά συγκεκριμένα καταστήματα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες του νησιού.
13. Το υπ’ αρ. 235235/394/394/14.12.2015 έγγραφο
του Γραφείου Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη
και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής.
14. Την από 818453/11-12-2019 πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων σε διαβούλευση, η οποία απεστάλη προς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τοπικούς και συλλογικούς φορείς της νήσου Σαλαμίνας
καθώς και κάθε τρίτο έχοντα έννομο συμφέρον.
15. Τα άτυπα πρακτικά της διαβούλευσης που έλαβε
χώρα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
στον Πειραιά στις 11.00 π.μ. της 16ης.12.2019 και τα
οποία υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από άπαντες τους
παρευρισκόμενους (τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του
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Δήμου Σαλαμίνας, πέντε εκπροσώπους του Εμπορικού
Συλλόγου, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, την
πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Συλλόγων
Σαλαμίνας, τέσσερις εκπροσώπους τοπικών φορέων
εμπόρων, έναν ιδιώτη).
16. Το υπ’ αρ. 154/24.12.2019 έγγραφο του λειτουργία
Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Σαλαμίνας σύμφωνα
με το οποίο: «Σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων της Σαλαμίνας τις Κυριακές, ειδικά για
το έτος 2020 δέον ληφθεί υπόψιν ότι ενόψει των εορτασμών των ΣΑΛΑΜΙΝΙΩΝ 2020, οι οποίοι αναμένεται
να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών στο νησί,
είναι αναγκαία η εξυπηρέτηση τους με όσο το δυνατό
περισσότερο ανοιχτά εμπορικά καταστήματα και κατά
τις Κυριακές».
17. Το υπ’ αρ. 1347/16.12.2019 έγγραφο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και
Νήσων Αιγαίου σύμφωνα με το οποίο: «Σε απάντηση
της με αρ. 818453/11.12.2019 επιστολής σας, σχετικά
με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων Σαλαμίνας τις Κυριακές, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων
Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου ενόψει των
«ΣΑΛΑΜΙΝΙΩΝ 2020» θεωρεί ότι προαιρετική λειτουργία
των καταστημάτων για το έτος 2020 κρίνεται λογική, καθόσον την συγκεκριμένη χρονικά συμπληρώνονται και
εορτάζονται τα 2.500 χρόνια από τη νίκη των Ελλήνων,
έναντι των Περσών, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών στο νησί. Πάγια θέση
της Ομοσπονδίας μας είναι ότι η Κυριακή είναι αργία και
πρέπει να επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως οι εορτασμοί το 2020
για το νησί της Σαλαμίνας».
18. Το υπ’ αρ. 631/13.12.2019 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Σαλαμίνας και Περιχώρων, το
οποίο καταλήγει ότι: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά την
αντίθεση μας στη λειτουργία των καταστημάτων της Σαλαμίνας σε όποια περιοχή του νησιού και αν ανήκουν,
τις Κυριακές και στηρίζουμε σθεναρά το αναφαίρετο
δικαίωμα των εργαζομένων στη διαφύλαξη της Κυριακάτικης αργίας».
19. Το υπ’ αρ. 1155/4.12.2019 έγγραφο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου – Ένωση Επαγγελματιών και
Βιοτεχνών Νήσου Σαλαμίνος, το οποίο καταλήγει ότι:
«Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε να είναι
κλειστές τις Κυριακές οι μεγάλες επιχειρήσεις – αλυσίδες της κατηγορίας αυτής ως είθισται, να μπορούν να
είναι ανοικτές οι μικρές, ειδικά της Περιφέρειας, για να
μπορέσουν να επιβιώσουν αλλά και να δίνουν λύσεις
στις απομακρυσμένες περιοχές κρατώντας «ζωντανή»
αγοραστικά την περιοχή, εξυπηρετώντας και τους κυριακάτικους επισκέπτες σε είδη πρώτης ανάγκης».
20. Το από 14.12.2019 έγγραφο της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων Σαλαμίνας σύμφωνα με την οποία: «Με αφορμή την πρόσκληση που
μας στείλατε και κατόπιν απόφασης της ΕκΕ μας προτείνουμε όπως όλες οι μικρές Οικογενειακές, Ατομικές
Επιχειρήσεις (ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ) της Περιφέρειας του Νησιού
μας να παραμένουν προαιρετικά ανοικτά Καθημερινές,
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Κυριακές και αργίες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων
(παραθεριστών) του Σαββατοκύριακου στις περιοχές της
Περιφέρειας τους χωρίς καμία εξαίρεση».
21. Το υπ’ αρ. 633/17.12.2019 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Σαλαμίνος και Περιχώρων.
22. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθη στις 30.12.2019 από τον Σύλλογο Οπωροπαντοπωλών Παραθεριστικών Περιοχών Νήσου Σαλαμίνας με
τον επισυναπτόμενο χάρτη προτεινόμενων περιοχών
λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες.
23. Το υπ’ αρ. 1158 έγγραφο του Εμποροβιομηχανικού
Συλλόγου – Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νήσου
Σαλαμίνος, με τον επισυναπτόμενο χάρτη προτεινόμενων περιοχών τις Κυριακές και αργίες.
24. Τις σχετικές αιτήσεις προς το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων τοπικών επιχειρηματιών που έλαβαν αρ.
πρωτ. 871760, 871801, 871729, 871780, 871790, 871804,
871822, 871840, 871871, 871990/31-12-2019.
25. Σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 18/2019, ΣτΕ 415/2019 κ.λπ.).
26. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού Π/Υ ή του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.
Αφού συνεκτιμήθηκαν σημαντικές παράμετροι, όπως:
(1) ότι η Νήσος Σαλαμίνα έχει χαρακτηριστεί παραθεριστικός τόπος διότι παρουσιάζει τουριστική κίνηση
και αυξημένη επισκεψιμότητα από παραθεριστές που
διατηρούν εκεί θερινές κατοικίες καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, (2) ότι παράλληλα με τον παραθεριστικό χαρακτήρα της η νήσος της Σαλαμίνα αναπτύσσεται και
ως τουριστικός προορισμός και λόγω της επετείου των
2.500 ετών από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, ανεξάρτητα
από το εάν έχει χαρακτηριστεί ως τουριστικός τόπος με
προεδρικό διάταγμα, (3) ότι σύνδεση με την τουριστική κίνηση έχουν όχι μόνο οι παραδοσιακές δραστηριότητες στέγασης και σίτισης των τουριστών αλλά και
η ευρύτερη εμπορική κίνηση, που εξυπηρετεί βασικές
και ποικίλες ανάγκες τους, (4) ότι οι αυξημένες ροές των
παραθεριστών και τουριστών εμφανίζονται στο νησί της
Σαλαμίνας κυρίως στις απομακρυσμένες από το κέντρο
περιοχές, (5) ότι η Πολιτεία οφείλει να συνδράμει τις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις του νησιού
που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα υφίστανται τις
συνέπειες του έντονου ανταγωνισμού από τα μεγάλα
καταστήματα, που δραστηριοποιούνται εκεί, ώστε να
κρατήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους ιδίως κατά τις
ημέρες που παρουσιάζεται μεγαλύτερη επισκεψιμότητα
και κίνηση στο νησί, (6) ότι παράλληλα με την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των παραθεριστών
πρέπει να προστατευθούν τα εργατικά δικαιώματα και
να διαφυλαχθεί το δικαίωμα του ελευθέρου χρόνου των
απασχολουμένων, ως τακτικό διάλειμμα της εβδομαδιαίας εργασίας, (7) το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο
μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπει διακρίσεις ως προς τα χαρακτηριστικά των εμπορικών καταστημάτων που επιτρέπεται να λειτουργούν προαιρετικά Κυριακές και αργίες
στο πλαίσιο της εφαρμογής του αρ.2 του ν.4177/2013
όπως σήμερα ισχύει, (8) ο εξαντλητικός και γόνιμος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και
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ενδιαφερόμενων ιδιωτών-επιχειρηματιών στο πλαίσιο
της διαβούλευσης που έλαβε χώρα στις 16.12.2019 και
συμπληρώθηκε με έγγραφες προτάσεις που παρελήφθησαν υπηρεσιακώς, αλλά και αφού συνεκτιμήθηκαν
όλα τα ανωτέρω και οι τοπικές ιδιαιτερότητες της Νήσου
Σαλαμίνας, ευρισκόμενης εντός της χωρικής μας αρμοδιότητας, αποφασίζουμε:
1. Στους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου, Πόρου, Ύδρας,
Σπετσών και Κυθήρων, επιτρέπεται η λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.4177/013
και όλες τις άλλες Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται
στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.
2. Στο Δήμο Τροιζηνίας δεν επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων καμία άλλη Κυριακή
πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του
ν.4177/2013. Εξαιρείται η λουτρόπολη των Μεθάνων,
στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.4177/2013 και όλες
τις άλλες Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην
παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.
3. Να επιτρέπεται προαιρετικά σε όλη τη Νήσο Σαλαμίνα η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ.2 του
ν.4177/2013 κατά τις Κυριακές και αργίες με το ωράριο
λειτουργίας που ορίζει ο νόμος.
Κατ΄ εξαίρεση τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται σε ακτίνα ενός (1) χιλιομέτρου από τον Ι.Ν. Αγίου
Μηνά και τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στη
Λεωφόρο Σαλαμίνας και στην Ακτή Σαλαμινομάχων θα
παραμένουν κλειστά, εκτός τις αργίες και τις Κυριακές
που ορίζει ο Νόμος.
Κάθε άλλη απόφαση επί του θέματος παύει να ισχύει.
Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο.
Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται
ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2019
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ.26/2003/2019
(7)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ. Α΄ εξαμήνου 2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.06.2014) «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
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τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).
γ) Του π.δ. 113/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του π.δ. 269/1988 «Οργανισμός Λειτουργίας Λ.Τ.Ζ.».
ε) Των περί Λιμ. Ταμείων κείμενων διατάξεων β.δ. 14/
19-1-1939 (Α΄ 24).
2. Την 2814.4/92783/30-12-2019 απόφαση Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού Λ.Τ. Ζακύνθου οικ. έτους 2020».
3. Την 168/14-11-19 απόφαση Λιμενικής Επιτροπής
Ζακύνθου του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, αποφασίζει:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης, απογευματινής
υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι εξακόσιες (600) ώρες, για πέντε (5) τακτικούς υπαλλήλους
που υπηρετούν στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, από τη
δημοσίευση της παρούσης μέχρι και 30-06-2020, προς
αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και πάγιων αναγκών
έτους 2020 και ειδικότερα προς:
- Επίβλεψη των πάσης φύσεως παρεμβάσεων που
εκτελεί το Λ.Τ. Ζακύνθου στη ζώνη αρμοδιότητας του.
- Άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν
στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης καθώς και των
λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Λ.Τ.
Ζακύνθου στην παραλιακή ζώνη.
- Έλεγχος και καταγραφή των παραχωρούμενων χώρων στη χερσαία ζώνη λιμένος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, μικροπωλητών υπαίθριου εμπορίου κ.λπ.
- Έγκαιρη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως λογιστικών-οικονομικών υποχρεώσεων του Λ.Τ. Ζακύνθου.
- Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται
υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών,
θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες
και θα καθοριστεί με απόφαση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. Το ωράριο υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται από τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου
έως 21:00 μ.μ. καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής
και αργιών. Υπεύθυνος για τον έλεγχο πραγματοποίησης
τους ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Ζακύνθου. Οι ώρες
υπερωριακής απασχόλησης δεν δύναται να υπερβαίνουν
τις εκατόν είκοσι (120) το εξάμηνο, ανά υπάλληλο.
2. Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει από την
ανωτέρω αιτία ύψους 4.000,00 €, θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ 0261 «Αποζημίωση
για υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Ζακύνθου οικ. έτους 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Ζάκυνθος, 31 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΒΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 20
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου
του Δήμου Σητείας για το έτος 2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
• Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 2 και 3, 49 και 176
του ν. 3584/2007.
• Τις διατάξεις του άρθρου 20 «αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίουΑποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» και του άρθρου 34 «καταργούμενες
διατάξεις» του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015/Α').
• Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997.
• Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
• Την υπ’ αριθ. οικ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 Εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176/Α')».
• Την 225/29-12-2017 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας».
• Την 142/05-02-2018 απόφαση Δημάρχου Σητείας.
• Το ΦΕΚ 910/15-04-2013 έναρξη λειτουργίας του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σητείας με την επωνυμία «Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Σητείας».
• Το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας
στερείται προσωπικού του διοικητικού κλάδου.
• Τις υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες είναι: Η γραμματειακή υποστήριξη, η τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Σητείας» και την έκδοση αποφάσεων του κατά
το έτος 2020.
• Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, οικονομικού έτους 2020 , που ψηφίστηκε με
την 127/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
εγκρίθηκε με την 226/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σητείας, στον οποίο έχει εγγραφεί
στον ΚΑΕ 10.6012.001 η απαιτούμενη σχετική πίστωση
ύψους 300,00 € για την κάλυψη της δαπάνης που θα
προκύψει από την υπερωριακή απασχόληση, αποφασίζει:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση στον μόνιμο
υπάλληλο του Δήμου Σητείας Ιωάννη Φουντουλάκη του
Εμμανουήλ κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α' κατά το
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας στο
ΦΕΚ έως και 31/12/2020, για την τήρηση των πρακτικών
και την έκδοση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Σητείας» πέρα των υποχρεωτικών ωρών απασχόλησης
και μέχρι την 22α ώρα των εργασίμων ημερών Δευτέρα
έως Παρασκευή, και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα γίνεται κάθε
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φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα
προκύψουν.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει την σχετική πίστωση του ΚΑ 10.6012.001 του προϋπολογισμού
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, οικονομικού
έτους 2020.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σητεία, 31 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ
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