
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσε-
ων, καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπη-
ρετούντων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Τρίπολης (ΔΕΥΑ Τρίπολης) για το 
έτος 2018.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το μόνιμο 
προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμέ-
νου χρόνου για το έτος 2018.

4 Αποζημίωση ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας μόνιμου προσωπι-
κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου του νοσοκομείου ΕΚΑ για το έτος 
2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 24609/Δ1 (1)
  Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσε-

ων, καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 8, 10 και 13 του άρθρου 4 

του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α’) «Δομή και Λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλ-
λες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 
2 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/Α’) 
«Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143/Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.  3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

4. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α’) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρό-
τυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” 
και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α’) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213Α’) «Ανασύ-
σταση Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) περί «....
Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων ...».

10. Τις διατάξεις του με αριθμ. π.δ.  125/2016 
(ΦΕΚ 210/A’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τη με αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφα-
ση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

12. Tη με αριθμ. 92892/Δ4/11.07.2013 (ΦΕΚ 1760/
τ.Β΄/19-07-2013) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
«Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και 
Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

13. Τη με αριθμ. 71338/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/τ.Β΄/
27-06-2011) υπουργική απόφαση «Υποβιβασμός, Συγ-
χώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νη-
πιαγωγείων».

14. Τη με αριθμ. 8879/05-09-2017 πρόταση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευ-
σης Κρήτης.

15. Τη με αριθμ. 7065/1-08-2017 πρόταση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 820

9801



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9802 Τεύχος Β’ 820/09.03.2018

16. Τη με αριθμ. 7207/28-08-2017 πρόταση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευ-
σης Πελοποννήσου.

17. Τη με αριθμ. 10859/04-09-2017 πρόταση της Διεύ-
θυνσης Π.Ε. Ηρακλείου.

18. To με αριθμ. 13223/20-9-2017 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Π.Ε. Ηρακλείου.

19. Τη με αριθμ. 4807/01-08-2017 πρόταση της Διεύ-
θυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας.

20. Το με αριθμ. 6856/19-9-2017 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας.

21. Τη με αριθμ. Φ2/4049/14-08-2017 πρόταση της 
Διεύθυνσης Π.Ε. Κορίνθου.

22. Το με αριθμ. Φ.2/5069/19-09-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Π.Ε. Κορίνθου.

23. Τη με αριθμ. 628/21-08-2017 απόφαση του Δήμου 
Ηρακλείου.

24. Τη με αριθμ. 201/2017 απόφαση του Δήμου Πύλου- 
Νέστορος Μεσσηνίας.

25. Τη με αριθμ. 165/2017 απόφαση του Δήμου Ξυλο-
κάστρου-Ευρωστίνης.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το αριθμ. 
160824/Β1/27-09-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

1. Αναστέλλουμε την εφαρμογή της με αριθμ. 92892/
Δ4/11-07-2013(ΦΕΚ 1760/τ.Β΄/19-07-2013) κοινή υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβα-
σμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολεί-
ων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2017-2018 
κατά το μέρος που αφορά:

Τη συγχώνευση του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 
Καρκαδιώτισσας με το 8/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Προ-
φήτη Ηλία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου.

2. Αναστέλλουμε την εφαρμογή της με αριθμ. 71338/
Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/τ.Β΄/27-06-2011) υπουργική 
απόφαση «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση 
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό 
έτος 2017-2018 κατά το μέρος που αφορά:

Τη συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου Στενωσιάς με 
το Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού, της Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Την κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας Κο-
ρινθίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κορινθίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

   Αριθμ. 27050 (2)

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπη-

ρετούντων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Τρίπολης (ΔΕΥΑ Τρίπολης) για το 

έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρα-

γράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/
2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο-
ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 36 παρ. 2 του 
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/τ.Α΄/18.2017).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του 
ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δη-
μόσια Διοίκηση κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ.  139/2010
(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

7. Την αριθμ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

8. Το αριθμ. 286/5.2.2018 έγγραφο της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης (ΔΕΥΑ 
Τρίπολης), με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τον κα-
θορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της, για το έτος 2018, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρί-
πολης (ΔΕΥΑ Τρίπολης) για το έτος 2018 ως κατωτέρω:
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α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ
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ΑΛ
ΛΗ

ΛΩ
Ν ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 
ΕΤΗΣΙΩΣ

1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 3 30
2 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 20

3 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 5

4 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 10
5 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 8

6 TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 2 4

7 TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 2

8 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 2
9 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 20

10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3 20
11 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 2

12 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 2 10

13 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 20

14 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 12

15 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΜΕΛΩΝ 
Δ.Σ. - ΕΞΩΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) 2 6

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Δη-
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης 
(ΔΕΥΑ Τρίπολης) ύψους 4.000,00€ που θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 64-01-0000 των εξόδων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 12 Φεβρουαρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 16/2018 (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, 

Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το μόνιμο 

προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμέ-

νου χρόνου για το έτος 2018.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

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

(ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.  3979/2011, 
«Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών 
Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. Α.2 του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες δια-
τάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’),
όπως ισχύουν.

5. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (176/Α') «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του 
ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 4 και 284 παρ. 2 
του ν. 3463/2006.

7. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λήμνου που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 2439/02-11-2011/τ.Β΄ και όπως αυτός 
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 135/24-01-2018/τ.Β΄).

8. Την αριθμ. 81711/20-12-2017 απόφαση του συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: 
« Έλεγχος νομιμότητας του προϋπολογισμού του Δήμου 
Λήμνου και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λήμνου και των ΝΠΔΔ του Δήμου 
Λήμνου οικ. Έτους 2018».

9. Το αριθμ. ΦΕΚ 359/6-2-2018/τ.Β΄ στο οποίο δη-
μοσιεύθηκε η αριθμ. 81223/19-12-2017 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
αναφορικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας κα-
θώς και λειτουργίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
των υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Λήμνου.

10. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο.
11. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη απασχόληση 

προσωπικού του Δήμου, πέρα από τις ώρες υποχρεω-
τικής εργασίας, λαμβανομένης υπόψη και της γενικής 
μείωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και 
του περιορισμού των προσλήψεων, για την κάλυψη των 
παρακάτω αναγκών:

- Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που προ-
κύπτουν για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας 
Καθαριότητας, όπου το υπηρετούν προσωπικό (ενόψει 
και του περιορισμού των προσλήψεων) δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει στο κανονικό του ωράριο τις ανάγκες απο-
κομιδής απορριμμάτων, σαρώματος των οδών, πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων, τις ανάγκες του προγράμμα-
τος αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, καθαρισμού 
εγκαταλελειμμένων οικοπέδων, χώρων όπου υλοποιή-
θηκαν εκδηλώσεις, περισυλλογής και αποκομιδής των 
απορριμμάτων και πλύσης των κάδων.

- Για την άμεση αποκατάσταση έκτακτων διακοπών 
και βλαβών του δικτύου ύδρευσης, για την αδιάκοπη 
υδροδότηση των δημοτών καθώς και την αποκατάσταση 
των βλαβών των δικτύων αποχέτευσης, για την πρόληψη 
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πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων και προστασία 
της δημόσιας υγείας, καθώς το δίκτυο ύδρευσης − απο-
χέτευσης λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, 
όλες τις ημέρες του χρόνου.

- Για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαι-
νομένων (καύσωνας, παγετός, χιόνι, πλημμύρες), που 
άπτονται στις αρμοδιότητες του γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας, όπως καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων 
του Δήμου, σε περίπτωση θεομηνιών ή άλλων έκτακτων 
γεγονότων, με τη σύσταση κατάλληλου κατά περίπτωση 
συνεργείου προκειμένου η υπηρεσία να μπορεί να ολο-
κληρώνει αποτελεσματικά το έργο της ακόμα και στις 
περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για το έτος 
2018, με αμοιβή, για το προσωπικό του Δήμου πέρα από 
το κανονικό ωράριο, κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες για τους υπαλλήλους των τμημά-
των καθαριότητας, ύδρευσης και Πολιτικής Προστασίας 
για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, όπως εξειδικεύονται παραπάνω, 
μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. Α.2 
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, για το έτος 2018:

Ορίζουμε ότι,
Για την υπηρεσία Καθαριότητας
α) ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί υπε-

ρωριακά είναι σαράντα (40) εκ των οποίων 25 μόνιμοι, 11 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου 
και 4 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου.

β) οι ώρες των Κυριακών, Εξαιρέσιμων και νυχτερι-
νών υπερωριακής απασχόλησης, ανά εξάμηνο, είναι κατ’ 
ανώτατο όριο, εκατόν ογδόντα 180 ώρες ανά υπάλληλο, 
(παρ. Α.2 άρθρο 20 ν.4354/2015).

Για τις υπηρεσίες Ύδρευσης και Πολιτικής Προστασίας
α) ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί 

υπερωριακά είναι δέκα (10) μόνιμοι υπάλληλοι.
β) οι ώρες των Κυριακών, εξαιρέσιμων και νυχτερι-

νών υπερωριακής απασχόλησης, ανά εξάμηνο, είναι κατ’ 
ανώτατο όριο, ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο, 
(παρ. Α.2 άρθρο 20 ν. 4354/2015).

Με απόφαση του Δημάρχου, θα βεβαιώνεται η υπερω-
ριακή απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού, ύστερα 
από βεβαίωση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται 
δαπάνη ύψους 31.000,00 ευρώ περίπου, σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Λήμνου οικονομικού έτους 
2018 η οποία θα καλυφθεί από τους παρακάτω Κ.Α.

Κ.Α. 20.6012.001, ποσό 10.000,00 €, Κ.Α. 20.6022.001, 
ποσό 5.000,00 Κ.Α. 25.6012.001, ποσό 10.000,00 €, Κ.Α. 
25.6022.001, ποσό 6.000,00 €.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μύρινα, 9 Φεβρουαρίου 2018

 Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

       Αριθμ. 986 (4)

Αποζημίωση ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και 

εξαιρέσιμων ημερών εργασίας μόνιμου προσω-

πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου του νοσοκομείου ΕΚΑ για το 

έτος 2018.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » 
(ΦΕΚ 81/Α΄/4.4.2005), και ειδικότερα το άρθρο 7 που 
ορίζει τις αρμοδιότητες Διοικητή, όπως αυτές τροποποι-
ήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Την Α3α/42099/14 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 202/τ.Β΄/23.1.2015) Οργανισμός του Εθνικού Κέ-
ντρου Αποκατάστασης.

3. Την Υ4α/οικ.91432/2011 απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού 
Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/τ.Β΄/9.9.2011).

4. Το ΦΕΚ 148/τ.ΥΟΔΔ/28.3.2017 (Διορισμός Αναπλη-
ρωτή Διοικητή στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «για το προσωπικό των 
ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργα-
νο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.... Στις 
αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης 
του μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
τους μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογι-
σμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ...».

6. Την. Γ4β/ΓΠοικ.95854/27.12.2017 κοινή απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπι-
κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια» (ΦΕΚ Β΄ 4863).

7. Την 57760/29.12.2017 απόφαση του Διοικητή της 
1ης Υ.ΠΕ Αττικής, με την οποία κατανέμεται στο ΕΚΑ το 
ποσό των 78.000 € για αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας μόνιμου προσωπικού 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

8. Το γεγονός ότι το ποσό των 78.000 € είναι εγγε-
γραμμένο στα όρια των πιστώσεων του εγκεκριμένου 
Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

9. Το 198/10.01.2018 έγγραφο της Διοικητικής Υπηρε-
σίας και τη σχετική αλληλογραφία αναφορικά με το θέμα.

10. Την 563/24.01.2018 εισήγηση του ΕΚΑ στο ΔΣ του 
ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ σχετικά με την κατανομή ωρών υπερω-
ριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2018.
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11. Την 03/30.01.2018 Θ. ΙΙ. εγκριτική απόφαση του 
Ενιαίου Διοικητικού Συμβουλίου ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ.

12. Το γεγονός ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Νο-
σοκομείου απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού 
κατά τις νυκτερινές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, 
αποφασίζουμε:

α) για την καταβολή αποζημίωσης νυχτερινής εργάσι-
μων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής που παρέχεται 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων του 
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης μόνιμων και ιδιωτικού 
δικαίου για το έτος 2018 αναλυτικά ως εξής: Η αποζημί-
ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου κατά τις νυχτερινές εργάσιμες ημέρες και ημε-
ρήσιες ή νυχτερινές που παρέχονται Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του νοσοκομείου, 
αφορά συνολικά σε 82 άτομα (τα οποία εναλλάσσονται 
σε βάρδιες) και 35.352 ώρες επιμεριζόμενες για:

ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ

Για το 1ο 
εξάμηνο 
του 2018

17.676

35.500,00€ 
(στον ΚΑΕ 023, 

συμπεριλαμβανόμενων και των 
ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών)

Για το 2ο 
εξάμηνο 
του 2018

17.676

35.500,00€ 
(στον ΚΑΕ 0263, 

συμπεριλαμβανόμενων και των 
ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών)

ΣΥΝΟΛΟ 35.352 71.000 €

Β) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αργι-
ών των υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστα-
σης, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
ως αναγράφονται στο έγγραφο της Υποδιευθύντριας της 
Διοικητικής/Οικονομικής Υπηρεσίας για το έτος 2018 
αναλυτικά ως εξής:

Η αποζημίωση για εργασία υπερωριακής απασχόλη-
σης καθημερινής και αργιών των μονίμων υπαλλήλων 
και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Νοσοκομείου, αφορά συνολικά σε 10 άτομα και 1048 
ώρες επιμεριζόμενες για:

ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ

Για το 1ο 
εξάμηνο 
του 2018

524

3.500,00€ 
(στον ΚΑΕ 0263, 

συμπεριλαμβανόμενων
και των ΚΑΕ 

των εργοδοτικών εισφορών)

Για το 2ο 
εξάμηνο 
του 2018

524

3.500,00€ 
στον ΚΑΕ 0263, 

συμπεριλαμβανόμενων 
και των ΚΑΕ 

των εργοδοτικών  εισφορών)

ΣΥΝΟΛΟ 1.048 7.000,00 €

Επισημαίνεται ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Δι-
οικητικής/Οικονομικής Υπηρεσίας λόγω έλλειψης προ-
σωπικού (αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδό-
τησης, αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες) αλλά και των 
αυξανόμενων υπηρεσιακών αναγκών είναι απαραίτητη 
η υπερωριακή απασχόληση.

Το σύνολο των ανωτέρω υπαλλήλων δεν θα υπερβαί-
νουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία και τις δέκα έξι (16) 
ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο για υπερωριακή εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ίλιον, 12 Φεβρουαρίου 2018 

Ο  Κοινός Αναπληρωτής Διοικητής 
ΚΑΤ-ΕΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ      
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*02008200903180008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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