E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.02.12 13:26:01
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

5327

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Έργων που απασχολείται στην Πλωτή Γέφυρα
Διαύλου Λευκάδας για χρονικό διάστημα έως και
30-06-2018.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων
Τ.Π.ΑΣ , Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους.

2

Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος
καθαριότητας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Καβάλας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠΕ.).

3

Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. 125728/3774/Π02/6/00049/
Σ/Ν.3908/2011/20-6-2014 απόφασης υπαγωγής
επένδυσης της εταιρείας «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3908/2011, όπως
ισχύει.

4

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή δεκατεσσάρων (14)
υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Καρδίτσας, για το Α΄ εξάμηνο 2018.

5

Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Λευκάδας σε 24ωρη βάση, κατά
τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
του έτους και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το α’ εξάμηνο του έτους 2018 έως και
30-06-2018.

6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση αυτής για το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών

Αρ. Φύλλου 401

7

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ για το έτος 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/62-α
(1)
Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων
Τ.Π.ΑΣ , Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007
«Θεσμικό Πλαίσιο Επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 151),
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 ν. 3846/2010, τις
διατάξεις της παρ. Γ' του άρθρου 46 του ν. 3863/2010 και
τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παρ. 12 του άρθρου
20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α' 208 ).
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δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
2. Την υπ' αριθμ. Υ186 από 10-11-2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα». (Β' 3671).
3. Τα άρθρα 94, 95 και 98 του ν. 3655/2008 «Διοικητική
και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης κα λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α΄
58), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4142/2013 (Α΄ 83).
4. Το υπ’ αριθμ. 177254/Λ2668 από 10.1.2018 έγγραφο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α με συνημμένα τα υπ' αριθ.
47.8/27.12.2017, 47.9/27.12.2017 και 47.10/27.12.2017
Πρακτικά - αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της αποδέσμευσης κεφαλαίων των
Τομέων Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου
Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών
δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους ως
ακολούθως:
α) Του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Κλάδου
Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων
(3.000.000,00) ευρώ,
β) Του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού δύο
εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ και
γ) Του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού
δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000,00) ευρώ,
για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών
σε ασφαλισμένους των αντίστοιχων Τομέων του Ταμείου
για το έτος 2018.
2. Τα δάνεια χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από
αίτηση του δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ. και πάντοτε
μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν.
3. Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια που
συνάπτονται δυνάμει του παραπάνω νόμου καθορίζεται από την υπ' αριθμ. Β/7/208/77/01.02.2013 (Β', 462)
κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος.
4. Η διάθεση του ανωτέρω εγκριθέντος ποσού αφορά
στις χορηγήσεις δανείων για το έτος 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Τεύχος Β’ 401/09.02.2018

Αριθμ. 11188
(2)
Καθορισμός παγίου κατ' αποκοπή χορηγήματος
καθαριότητας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Καβάλας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠΕ.).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 113/Α΄/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του ν. 2314/1953
(ΦΕΚ 59/Α΄/12-03-1953) «περί τροποποιήσεως των περί
καθαρισμού των δημοσίων καταστημάτων διατάξεων».
3. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
4. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/19-03-2015)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
5. Του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4416/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/
2016) «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών
Δημοσίου».
6. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
7. Την υπ' αριθμ. οικ. 42443/10506/20-11-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε., ειδικός
φορέας 33/120 - δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε.».
8. Την υπ'αριθμ.οικ. 3535/Δ9.1215/30-01-2017 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 212/Β΄/30-01-2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.»
9. Το άρθρο 2 της αριθ. 2/5091/0026/25-05-2012 (ΦΕΚ
1741/Β΄/25-05-2012) απόφασης του Υπ. Οικονομικών
«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ'αποκοπή χορηγημάτων
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
10. Τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρ. 41/2004,
IV τμ. Ε.Σ.) «η ανάθεση με σύμβαση έργου από το Κράτος ή
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ν.π.δ.δ. των εργασιών καθαρισμού δημοσίων υπηρεσιών σε
ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, επιτρέπεται μόνο στην
περίπτωση που η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει
τη δαπάνη πληρώσεως των κενών οργανικών θέσεων. Παρέπεται δε ότι, αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις
υπαλλήλων καθαριότητας η διάταξη του άρθρου 37 του
ν. 2072/1992 δε μπορεί να τύχει εφαρμογής»
11. Τις ανάγκες για την καθαριότητα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Καβάλας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
(Σ.ΕΠ.Ε.)», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη θέσπιση παγίου κατ' αποκοπή χορηγήματος με το οποίο αντιμετωπίζεται η αντίστοιχη μηνιαία
δαπάνη για τα έξοδα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,
στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας
και στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Καβάλας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη, μέσω
χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Καβάλας.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
της ανωτέρω υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής της
πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό
σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά στην υπηρεσία.
Η παραπάνω μηνιαία δαπάνη, ποσού διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (262,50 €), θα βαρύνει
την αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), ΕΦ 33-120, ΚΑΕ 1232, οικονομικού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για όλο το έτος 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 12 Ιανουαρίου 2018
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 15503/250
(3)
Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπ' αριθμ. 125728/3774/Π02/6/00049/
Σ/Ν.3908/2011/20-6-2014 απόφασης υπαγωγής
επένδυσης της εταιρείας «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3908/2011, όπως ισχύει.
Με την 15476/249/Π02/6/00049/Σ/Ν. 3908/2011/
30-01-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής
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Μακεδονίας - Οράκης τροποποιείται ως προς το φυσικό
και οικονομικό αντικείμενο η υπ' αριθμ. 125728/3774/
Π02/6/00049/Σ/Ν.3908/2011/20-6-2014 (ΦΕΚ 1762/
Β730-6-2014) απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του
ν. 3908/2011 της επένδυσης της εταιρείας «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε.» που αναφέρεται στην Ίδρυση θερμοκηπιακής μονάδας υδροπονίας με συσκευαστήριο και
συμπαραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο (ΚΑΔ 2008
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 01.13.34.06) στη θέση
στη θέση 4010Ω62 ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 4010Ω62, του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ,
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (Νομός
Δράμας), συνολικού επιλέξιμου κόστους δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.840.674,80 €)
και ενιοχυόμενου κόστος δύο εκατομμύρια οκτακόσιες
τριάντα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και
ογδόντα λεπτά (2.830.694,80 €) και συνολική ενίσχυση
ποσού ίσου με ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δεκαπέντε
χιλιάδες τριακόσια σαράντα εφτά ευρώ και σαράντα λεπτά (1.415.347,40 €), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50%
επί της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 και την παρ. 7
του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Ο Περιφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 1093
(4)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή δεκατεσσάρων (14)
υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Καρδίτσας, για το Α΄ εξάμηνο 2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας»,
όπως τροποποίηθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/τ.Α'/23-12-2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.T.A.,
μονίμων στελεχών των Ενοπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και
Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
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(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/23-12-2003) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5. Την υπ' αριθμ. 2/7275/0022/31-12-2003 διαταγή του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003.
6. Την υπ' αριθμ. 1193/15-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού 15/
14-11-2017) επί της σύνταξης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ
ΩΓ9Ρ7ΛΡ-6ΒΥ).
7. Την υπ' αριθμ. 3179/35220/21-03-2016 (ΦΕΚ 754 Β΄)
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ώρη βάση
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως διορθώθηκε και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ 4322/Β/
30-12-2016.
8. Την υπ' αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ 17/
τ.Β΄/12-1-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
9. Την υπ' αριθμ. 1723/2017 (πρακτικό 43719-12-2017,
ΑΔΑ:6Ζ657ΛΡ-42Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης αμοιβής υπερωριακής απογευματινής εργασίας κατά τις εργάσιμες
ημέρες και κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς
και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, για το Α'
εξάμηνο 2018».
10. Τις υπ' αριθμ. 353/15-01-2018 (ΑΔΑ:ΩΖ077ΛΡ-Α7Ψ)
και 354/15-01-2018 (ΑΔΑ:ΨΥ087ΛΡ-Κ4Ψ) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Ε. Καρδίτσας.
11. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό
της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικονομικού
έτους 2018.
12. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας λόγω
της εφαρμογής των προγραμμάτων επιτήρησης και
ελέγχου ζωονόσων (επιζωτία Οζώδους Δερματίτιδας,
Ευλογιά των αιγών και των προβάτων. Πανώλη μικρών
μηρυκατικών), του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου
και εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων (Λύσσα, Βρουκέλλωση, Φυματίωση, Γρίπη των πτηνών, Ιός του Δυτικού
Νείλου, Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών,
Τρομώδης νόσος των αιγοπροβάτων), της αναγκαιότητας των ελέγχων για την προστασία των ζώων κατά
τη μεταφορά και των ελέγχων σε καταστήματα υγειο-
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νομικού κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, για την αντιμετώπιση των οποίων θα απασχοληθούν 14 υπάλληλοι
του ανωτέρω τμήματος πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας τους και κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Α' εξάμηνο
2018», αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων του Τμήματος
Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, για το Α΄ εξάμηνο του έτους
2018, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών
του Τμήματος.
2. Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή, για
το Α'εξάμηνο του έτους 2018 ως ακολούθως:
α) κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών και μέχρι χίλιες εξακόσιες ογδόντα (1680) ώρες συνολικά ή εκατόν είκοσι (120) ώρες έκαστος των υπαλλήλων, για δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους του Τμήματος
Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας έως 30-06-2018 (14 υπάλληλοι Χ 120 ώρες=1680 ώρες).
β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι
χίλιες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (1344) ώρες συνολικά ή ενενήντα έξι (96) ώρες έκαστος των υπαλλήλων,
για δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας έως 30-06-2018 (14 υπάλληλοι Χ
96 ώρες=1344 ώρες).
Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός και το
ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο
υπαλλήλων, η κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιο
αυτών, το συνολικό χρονικό διάστημα καθώς και οι ημέρες παροχής της εργασίας και οι ώρες απασχόλησης για
τον καθένα κατά μήνα, θα γίνει με απόφασή μας ανάλογα
με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη για την υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών η οποία ανέρχεται στο ύψος των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€),
θα καλυφθεί από πιστώσεις του τον Κ.Α.Ε. 0511.01 του
Ε.Φ. 073, ενώ η δαπάνη για υπερωριακή εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, η οποία ανέρχεται
στο ύψος των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €)
θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού
έτους 2018 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0512.01 του
Ε.Φ. 073.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 24 Ιανουαρίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Αριθμ. 100181/15496/2017
(5)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας σε 24ωρη βάση, κατά τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους
και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το
α' εξάμηνο του έτους 2018 έως και 30-06-2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε
η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (ΦΕΚ 4083/Β'/23-11-2017).
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του
ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α'/2003) «Οργάνωση και άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Περί
Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.
1 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/01-07-2011) «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ.
176/Α'/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.
7. Τις αριθ. οικ.7483/1142/26-01-2018 (ΑΔΑ:
6Μ1Δ7ΛΕ-341) και οικ. 7484/1143/26-01-2018 (ΑΔΑ:
7ΑΕΩ7ΛΕ-ΠΘΜ) αποφάσεις για την έγκριση δέσμευσης
πίστωσης για την πληρωμή της απαιτούμενης δαπάνης
σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2018, Ειδικός Φορέας
02073 ΚΑΕ 0511 και 512 αντίστοιχα.
8. Το αριθμ. οικ. 99794/15431/20-11-2017 έγγραφο
της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, με
το οποίο αιτείται την έκδοση απόφασης καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες,
και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες νυχτερινές ώρες καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2018
για το απασχολούμενο προσωπικό.
9. Την ανάγκη καθιέρωσης του ωραρίου λειτουργίας
των υπηρεσιών Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων σε 24ωρη βάση κατά τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
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10. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές
εξαιρέσιμες και εργάσιμες ημέρες του έτους, του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων που απασχολείται στον Τεχνικό Εξοπλισμό, για την αντιμετώπιση των
πάσης φύσεως απρόβλεπτων, εξαιρετικών και εν γένει
έκτακτων ή επειγουσών αναγκών
11. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες
πιστώσεις ύψους 1.600,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0511, και ΚΑΕ
0512 του ειδικού φορέα 02073, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, αποφασίζουμε:
α) διαπιστώνουμε την ανάγκη καθιέρωσης του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών Τεχνικού Εξοπλισμού
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, σε
24ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες - εξαιρέσιμες
και Κυριακές, για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως απρόβλεπτων, εξαιρετικών και εν γένει έκτακτων ή
επειγουσών αναγκών, για το α΄ εξάμηνο του έτους 2018.
β) Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας συνολικά 312 ωρών, για το α'
εξάμηνο του έτους 2018, έως και 30-06-2018, για το
προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων
Νήσων, που ασχολείται με τον Τεχνικό Εξοπλισμό, για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αναλυτικά ως
εξής:
• 120 ώρες συνολικά για υπερωριακή εργασία μέχρι την
22η ώρα οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ώρες για
έναν (01) υπάλληλο ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων μηνιαίως
• 96 ώρες για εργασία από την 22η μέχρι την 6η πρωινή
πέραν της υποχρεωτικής οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν
τις 16 ώρες για τον ανωτέρω υπάλληλο μηνιαίως
• 96 ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
πέραν της υποχρεωτικής οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν
τις 16 ώρες για τον ανωτέρω υπάλληλο μηνιαίως
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση ανέρχεται σε 1.600,00 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 02073, του ΚΑΕ 0511 και του ΚΑΕ 0512,
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και
έχει προβλεφθεί η απαραίτητη πίστωση.
Η ονομαστική κατανομή των συνολικά 312 ωρών,
στον απασχολούμενο υπάλληλο, θα γίνει με νεώτερη
απόφαση.
Η βεβαίωση της παρασχεθείσης εργασίας θα γίνει από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λευκάδα, 30 Ιανουαρίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
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Αριθμ. 100203/15498/2017
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ' υπέρβαση αυτής για το
προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων που
απασχολείται στην Πλωτή Γέφυρα Διαύλου Λευκάδας για χρονικό διάστημα έως και 30-06-2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (ΦΕΚ 4083/Β'/
23-11-2017).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Περί
Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1
του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/01-07-2011) «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/Α΄/28-03-2017) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ.
176/Α΄/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Την αριθ. οικ.2/40112/ΔΕΠ/26-05-2017 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 102
του ν. 4461/2017.
7. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του
ν. 4354/2015.
8. Την αριθμ. 3131/2/27/92/23-12-1992 (ΦΕΚ 37/τ.Β΄/
03-02-1993) υπουργική απόφαση «Έγκριση του Ειδικού
Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας περί κίνησης και λειτουργίας της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας».
9. Τις αριθμ. οικ.7485/1144/26-01-2018 (ΑΔΑ:ΩΞΙ77ΛΕΤ4Λ) και οικ. 7486/1145/26-01-2018 (ΑΔΑ:6ΨΖ97ΛΕΦ2Μ) αποφάσεις για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης
για την πληρωμή της απαιτούμενης δαπάνης σε βάρος
του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Λευκάδας της
Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2018, Ειδικός Φορέας 02073,
ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 αντίστοιχα.
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10. Το αριθμ. οικ. 99877/15444/20-11-2017 έγγραφο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με το οποίο αιτείται την έκδοση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής
εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ' υπέρβαση αυτής
για το προσωπικό της Πλωτής Γέφυρας Διαύλου Λευκάδας και συγκεκριμένα για πέντε (05) υπαλλήλους και για
χρονικό διάστημα έως και 30-06-2018.
11. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας και καθ' υπέρβαση αυτής των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας ιόνιων
Νήσων που απασχολούνται στην Πλωτή Γέφυρα του
Δίαυλου Λευκάδας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η
ομαλή και απρόσκοπτη επί εικοσιτετραώρου (24ωρου)
βάσεως λειτουργία της και η οποία συνδέει το Νομό με
την υπόλοιπη Ελλάδα.
12. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες
πιστώσεις ύψους 21.600,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0511 και στον
ΚΑΕ 0512 του ειδικού φορέα 02073 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, αποφασίζουμε:
α) διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων που απασχολείται στην
Πλωτή Γέφυρα του Δίαυλου Λευκάδας, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη επί εικοσιτετραώρου (24 ώρου) βάσεως λειτουργία της και η οποία
συνδέει το Νομό μας με την υπόλοιπη Ελλάδα, για το
χρονικό διάστημα έως και 30-06-2018.
β) εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας και καθ' υπέρβαση αυτής συνολικά 4.288 ωρών για το α' εξάμηνο του έτους 2018
ήτοι μέχρι 30-06-2018, αναλυτικά ως εξής:
• 600 ώρες συνολικά για υπερωριακή εργασία μέχρι
την 22η ώρα κατά τις εργάσιμες ημέρες Οι ως άνω ώρες
δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ανά υπάλληλο μηνιαίως
• 480 ώρες για εργασία από την 22η μέχρι την 6η πρωινή πέραν της υποχρεωτικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες
οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 16 ώρες ανά υπάλληλο
μηνιαίως
• 480 ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις
16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως
• 2.728 ώρες για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής εργασίμων ημερών
και νυχτερινή και ημερήσιας Κυριακών και εξαιρέσιμων
για το προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας
Ιόνιων Νήσων, που απασχολείται στην Πλωτή Γέφυρα
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του Δίαυλου Λευκάδας, για το χρονικό διάστημα έως και
30-06-2018 και συγκεκριμένα για πέντε (05) συνολικά
υπαλλήλους [τρεις (03) υπαλλήλους κλάδου TE Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και δύο (02) υπαλλήλους
του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Πορθμέων]. Η δαπάνη που θα
προκληθεί από την παρούσα απόφαση ανέρχεται σε
21.600,00 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 02073 ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και έχει προβλεφθεί η
απαραίτητη πίστωση.
Η ονομαστική κατανομή των συνολικά 4.288 ωρών
σε κάθε απασχολούμενο υπάλληλο θα γίνει με νεώτερη
απόφαση.
Η βεβαίωση της παρασχεθείσης εργασίας θα γίνεται
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας
Ιόνιων Νήσων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λευκάδα, 30 Ιανουαρίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1.1/2018
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ για το έτος 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων
και ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολικό
αθλητισμό» (ΦΕΚ 223 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων
αναπτύξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεων συναφών
θεμάτων (ΦΕΚ 204 Α΄).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Ημέρες Λειτουργίας»
και «Ωράριο Υπαλλήλων» της αριθμ. 17112/23-06-2000
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού που αφορά στον
Κανονισμό Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 847 Β).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 και 2 του
ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α΄).
4) Την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/224975/
12668/2768 της 15/6/2017 απόφαση του Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού Βασιλειάδη Γεωργίου, με
την οποία έγινε ο ορισμός των μελών της Επιτροπής
Διοίκησης του ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ Εθνικού Σταδίου
Ναυπάκτου (ΦΕΚ 302 Υ.Ο.Δ.Δ.).
5) Την ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των
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δύο υπαλλήλων του ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ Εθνικού
Σταδίου Ναυπάκτου, για την αντιμετώπιση εποχικών,
έκτακτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν
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 ανάπτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστικού
αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού(Εργασιακός,
Πανεπιστημιακός, Στρατιωτικός, Σχολικός, κ.τ.λ.), η οργάνωση και η υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών και
άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
και διεθνούς εμβέλειας επίπεδο, η συνεχής λειτουργία
της υπηρεσίας όλες τις ημέρες του μήνα και από τις 7:00
το πρωί έως τις 12:00 το βράδυ.
6) Τις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό που έχει
αποδυναμώσει σημαντικά την υπηρεσία, προκειμένου
να καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία και η σωστή
συντήρηση του συνόλου των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την κάλυψη του συνόλου της αθλητικής δραστηριότητας και
7) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου 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΄/2015)» .
8) Την απόφαση της Επιτροπής διοίκησης του σταδίου
(πρακτικό 1, θέμα 1ο) της συνεδρίασης της 2ας Ιανουαρίου 2018, αποφασίζει:
Α) Την Καθιέρωση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015),
εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
με αμοιβή, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ Εθνικού Σταδίου
Ναυπάκτου, α΄ και β΄ εξαμήνου του έτους 2018 για τους
δύο (2) υπαλλήλους αυτού (ένας μόνιμος και ένας αορίστου χρόνου).
Οι ώρες απασχόλησης ανά εξάμηνο, θα ορίζονται ως
εξής: i) για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι
120 ώρες ανά υπάλληλο, ii) για νυχτερινή υπερωριακή
εργασία μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο και iii) για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι
96 ώρες ανά υπάλληλο.
Β) Την καθιέρωση , κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015),
εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου με αμοιβή, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
καθώς και για τις νυχτερινές ώρες, α΄ και β΄ εξαμήνου του
έτους 2018, για τους δύο (2) υπαλλήλους (ένας μόνιμος
και ένας Αορίστου χρόνου) και μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ
Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου. Οι ώρες απασχόλησης ανά
εξάμηνο, θα ορίζονται ως εξής: i) εργασία Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 192 ώρες ανά υπάλληλο,
ii) για νυχτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά
υπάλληλο,
Η συνολική ετήσια δαπάνη για τις περιπτώσεις Α, Β δεν
θα ξεπεράσει το ποσό των 5.700,00 € και θα βαρύνει τους
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κωδικούς εξόδων 0261 έως το ποσό των 2.200,00 € και
0263 έως το ποσό των 3.500,00 € του προϋπολογισμού
του έτους 2018 του ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, θα γίνει με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελούνται καθώς
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και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπακτος, 2 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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