
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς Ανώ-
νυμης Εταιρείας για δωρεά χρηματικού ποσού 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) προς το Ελλη-
νικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

2 Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης Σχολών 
Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας α) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
(ΕΝΙΑΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ, ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και ΑΕΡΟ-
ΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) και β) ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

3 Τροποποίηση της αριθ. 5171/70387/16.5.2018 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1935) «Καθορισμός 
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 
“Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας” του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους λη-
ξιάρχους και τον πρακτικογράφο του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας για το Β΄ εξά-
μηνο του έτους 2020.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας καθώς και για εργασία Κυριακών και εξαιρέ-
σιμων ή τις νυχτερινές ώρες πέραν της υποχρεω-
τικής στο μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 
Αιγιαλείας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για 
μόνιμο προσωπικό Β΄ εξαμήνου έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς Ανώ-

νυμης Εταιρείας για δωρεά χρηματικού ποσού εί-

κοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) προς το Ελληνι-

κό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

  Με την υπ΄ αρ. 50892ΕΞ2020/26-5-2020 απόφαση 
του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-

νωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), γίνεται αποδεκτή η από 4-10-2019 
πρόταση δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμης 
Εταιρείας, με την οποία δωρίζει στο Ελληνικό Δημόσιο 
(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) το χρηματικό ποσό των εί-
κοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), ως βραβείο που θα 
κατανεμηθεί και θα αποδοθεί σε δέκα (10) αριστούχους 
αποφοίτους των εννέα (9) Στρατιωτικών Σχολών (10 Χ 
2.000,00 € = 20.000,00 €), στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του από 23-6-2015 συμφωνητικού συνεργασίας, για το 
τέταρτο συμβατικό έτος, υπό τους όρους που καθορίζο-
νται με την απόφαση αυτή.

  Ο Γενικός Διευθυντής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 

Ι

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
ΤΠΕΑ/246414/6979/3240/1041 (2)
Τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης Σχολών 

Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας α) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

(ΕΝΙΑΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ, ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥ-

ΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και ΑΕΡΟ-

ΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) και β) ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» (Β΄ 2259/2019).

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 109 ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

β) Της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 
(Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 78, του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Τ., Ανα-
μόρφωση Οργανισμού το Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) Του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού».

2. Το υπ΄ αρ: ΥΠΠΟΑ/2133673/13-5-2020 έγγραφο της 
Ομοσπονδίας.

3. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ΄ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/
ΤΕΑΣΠ/304394/10379/4962/1360/ (Β΄ 2259/2019) από-
φαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως 
προς τα εξής:

α) την καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας της σχο-
λής, η οποία ορίζεται η 30-6-2021 και

β) το άρθρο 3 «Πρόγραμμα σπουδών», αυξάνοντας τη 
δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικεί-
μενου με εξ αποστάσεως εκπαίδευση έως 50%, αντί του 
30% που όριζε η προαναφερόμενη απόφαση.

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Μαΐου 2020

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ι

    Αριθμ. 5035/135218 (3) 
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5171/70387/16.5.2018 

υπ. απόφασης (Β΄ 1935) «Καθορισμός των ανα-

γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 “Επεί-

γουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας” του Κα-

νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

β) Των σημείων (α) και (ξ) της παρ. 1 του άρθρου 50 του 
ν. 4036/2012, σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμά-
κων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 
διατάξεις (Α΄ 8).

γ) Της περ. (α΄) της παρ. 2 του άρθρου 62 του 
ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

δ) To με υπ΄ αρ. 83 π.δ. με θέμα «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ε) Το π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

στ) Την υπ΄ αρ. 11324/113170/1.11.2012 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για την 

εφαρμογή του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)» (Β΄ 3225), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Tην Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 
σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης 
με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργι-
κών φαρμάκων (L 309/24.11.09) και ειδικότερα το άρθρο 
14 και το παράρτημα ΙΙΙ αυτής.

2. Τον Κανονισμό (EK) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 
2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων 
μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και 
ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτω-
βρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των 
οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(L 309/24.11.09), και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού, το 
οποίο προβλέπει ότι: «1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
28, σε ειδικές περιπτώσεις ένα κράτος μέλος μπορεί να 
αδειοδοτήσει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τις 120 ημέρες, τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων στην αγορά, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρή-
ση, σε περίπτωση που το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο 
λόγω κινδύνου, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 
με άλλα εύλογα μέσα. Το συγκεκριμένο κράτος μέλος 
ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επι-
τροπή σχετικά με τα λαμβανόμενα μέτρα, παρέχοντας 
αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση και τα τυχόν 
μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ασφάλεια των καταναλωτών».

4. Το γεγονός ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 στο άρ-
θρο 53 εισάγει και απαιτεί συγκεκριμένες και αυστηρές 
προϋποθέσεις της παράκαμψης του άρθρου 28. Ενδει-
κτικώς αναφέρονται οι λέξεις: «σε ειδικές περιπτώσεις», 
«αναγκαίο λόγω κινδύνου που δεν μπορεί να αντιμετω-
πιστεί με άλλα μέσα».

5. Το γεγονός ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 στη 
παράγραφο 2 του άρθρου 53 εισάγει την υποχρέωση 
κάθε κράτους - μέλους και μάλιστα αμελλητί για ενημέ-
ρωση μεταξύ των κρατών - μελών και της Επιτροπής για 
τα λαμβανόμενα μέτρα προς χάριν της ασφάλειας των 
καταναλωτών.

6. Το γεγονός ότι, εν προκειμένω από το άρθρο 53 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 η ασφάλεια των καταναλω-
τών προτάσσεται έναντι άλλου δικαιώματος.

7. Το γεγονός ότι, η κατά παρέκκλιση χορήγηση αδειο-
δότηση διάθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην 
αγορά για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 
ημέρες πρέπει να συμβαδίζει με την αρχή του υγιούς 
ανταγωνισμού και της πρόσβασης απ΄ τους δικαιούχους 
σ΄ αυτήν θέτοντας κανόνες ίσης και δίκαιης μεταχείρισης 
στους εν δυνάμει δικαιούχους.

8. Το γεγονός ότι, οιαδήποτε κρίση περί αποδοχής ή μη 
της αίτησης για χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας 
πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

9. Την υπ΄ αρ. 5171/70387/16.5.18 (Β΄ 1935) υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωμα-
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τικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 53 “Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5171/70387/16.5.2018 

υπουργική απόφασης (Β΄ 1935)
Η υπ΄ αρ. 5171/70387/16.5.18 υπουργική απόφαση 

(Β΄ 1935) τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3Α αντικαθίσταται ως 

εξής:
«3. Η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας οργα-

νισμών στόχων, βάσει του τρόπου δράσης των ήδη 
εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.), 
καθώς και κάθε τεκμηριωμένη περίπτωση ανεπτυγμέ-
νης ανθεκτικότητας σε εγκεκριμένα φ.π., σύμφωνα με 
διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων και καταγραφών, 
όπως HRAC, IRAC, FRAC, Γάλανθος. Όταν οι αιτούντες 
επικαλούνται ως κίνδυνο τη ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
υποχρεούνται να το αιτιολογούν πλήρως, με αναφορά 
των ήδη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών για την αι-
τούμενη χρήση, την κατάταξή τους κατά HRAC, IRAC ή 
FRAC κατά περίπτωση κλπ. Η σχετική αιτιολόγηση θα 
πρέπει να υπογράφεται από γεωπόνο. Από την υποχρέ-
ωση πλήρους αιτιολόγησης εξαιρούνται οι μεμονωμένοι 
αγρότες».

2. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3Α προστίθεται 
παράγραφος 9 ως εξής:

«Κάθε αίτηση που υποβάλλεται θα αφορά συγκεκριμέ-
νη καλλιέργεια ή καλλιέργειες που ανήκουν στην ίδια 
υποομάδα, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Κανονισμού 
(ΕΚ) 396/2005, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που ο κίνδυ-
νος αφορά καλλιέργειες που ανήκουν σε διαφορετική 
υποομάδα, απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης 
για κάθε μία από αυτές».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Από ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, 
ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή, συνεταιρισμούς 
παραγωγών φυτικών προϊόντων που δραστηριοποιού-
νται στη χώρα. Η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό τους, ενώ η αιτούμενη χρήση θα περιορί-
ζεται εντός των γεωγραφικών ορίων των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων (ΠΕ) όπου διαπιστώθηκε ο κίνδυνος και 
δραστηριοποιούνται οι αιτούντες. Ο αιτών μπορεί να 
εξουσιοδοτείται και από επαγγελματίες χρήστες που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετική ΠΕ».

4. Η παράγραφος 2.1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2.1. Η υπεύθυνη εταιρία για την παραγωγή, την εμπο-
ρία και τη διάθεση στην αγορά του εν λόγω φ.π. υπο-
χρεούται να γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της κάθε ΠΕ όπου 
διατέθηκε το προϊόν και συνολικά στη Δ/νση Προστα-

σίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 
μηνών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος ισχύος 
της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: α) τις 
ποσότητες του σκευάσματος, τις οποίες έχουν διαθέσει 
στην αγορά, β) τις ποσότητες που έχουν επιστραφεί, 
καθώς και γ) τυχόν αδιάθετες ποσότητες. Η υποβολή 
των στοιχείων θεωρείται απαραίτητη για την έναρξη 
εξέτασης τυχόν επόμενης αίτησης για την ίδια κατά πα-
ρέκκλιση χρήση».

5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Από την προϋπόθεση συμμόρφωσης της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, δύναται να εξαιρείται η περίπτωση 
της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσης».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Αιτήσεις για κατά παρέκκλιση έγκριση φ.π. θα πρέ-
πει να υποβάλλονται τουλάχιστον δύο (2) μέχρι πέντε 
(5) μήνες πριν την αιτούμενη έναρξη της περιόδου χρή-
σης. Διάστημα μεταξύ της αίτησης και της αιτούμενης 
έναρξης της περιόδου χρήσης μικρότερο της δίμηνης 
προθεσμίας θα αφορά μόνο περιπτώσεις που αιτιολο-
γημένα δεν μπορούν να προβλεφθούν. Εάν δεν αιτιολο-
γείται επαρκώς το επείγον του προβλήματος, η αίτηση θα 
εξετάζεται στις προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω.

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Όταν η ΣΕΑ κρίνει ότι η αιτούμενη Ορθή Γεωργική 
Πρακτική χρήζει αξιολόγησης ως προς τα Υπολείμματα, 
κοινοποιείται με ευθύνη των αιτούντων στο Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), το οποίο εντός τριών 
(3) εβδομάδων αποστέλλει την αξιολόγηση του στην 
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, 
σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4036/2012 (Α΄ 
8). Το ΜΦΙ θα ελέγχει αποκλειστικά εάν από την αιτούμε-
νη Ορθή Γεωργική Πρακτική (ΟΓΠ) αναμένεται υπέρβα-
ση των υφιστάμενων Ανώτατων Ορίων Υπολειμμάτων 
(ΑΟΥ)».

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 καταργείται.

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν κατά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφα-
σης, εξετάζονται με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την 
υποβολή τους.

Άρθρο 3
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, 26 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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    Αριθ. απόφ. 429 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους λη-

ξιάρχους και τον πρακτικογράφο του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας για το Β΄ εξά-

μηνο του έτους 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κώδι-
κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 20, 34 και 35 του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

4. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την υπ΄ αρ. 32/2662/27-01-2016 απόφαση Δημάρ-
χου «περί ορισμού γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου».

6. Το υπ΄ αρ. Β΄ 2691/2014 «περί διορισμού ληξιάρ-
χων στο Δήμο Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας».

7. Το υπ΄ αρ. Β΄ 2590/2015 «περί αντικατάστασης και 
διορισμού νέου ληξιάρχου στην Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου 
Αιγιαλείας».

8. Το υπ΄ αρ. Β΄ 2201/2015 «περί εξαίρεσης από την 
πενθήμερη εργασία τις υπηρεσίας Ληξιαρχείου, η οποία 
θα λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα συμπεριλαμβα-
νομένων των Σαββατοκύριακων και εξαιρέσιμων ημε-
ρών και αργιών του έτους».

9. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 
2020, στον οποίο έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους κωδι-
κούς Κ.Α.: 10-6012->4.000€ (Α.Α.Υ.:Α-895/2020), 10-6022-
>5.000€ (Α.Α.Υ.:Α-896/2020), αποφασίζουμε:

Α. Για τους ληξιάρχους των κάτωθι Δημοτικών Ενοτή-
των του Δήμου Αιγιαλείας:

1. Ληξιαρχική Περιφέρεια Αιγίου: μία υπάλληλος ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Υπαλ-
λήλων Γραφείου Γενικών Καθηκόντων.

2. Ληξιαρχική Περιφέρεια Αιγείρας: μία υπάλληλος 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Δι-
οικητικών.

3. Ληξιαρχική Περιφέρεια Ακράτας: μία μόνιμη υπάλ-
ληλος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

4. Ληξιαρχική Περιφέρεια Διακοπτού: ένας μόνιμος 
υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

5. Ληξιαρχική Περιφέρεια Ερινεού: μία μόνιμη υπάλ-
ληλος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

6. Ληξιαρχική Περιφέρεια Συμπολιτείας: μία υπάλλη-
λος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ 
Υπαλλήλων Γραφείου Γενικών Καθηκόντων.

Την υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή εργα-
σία μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο, συνολικά 
τριών μόνιμων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Διοικητικού, μίας 
υπαλλήλου ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών και δύο 
υπαλλήλων ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 
Γενικών Καθηκόντων.

Την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.

Για τα έκτακτα και εποχικά γεγονότα που αφορούν 
στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών (καταχώ-
ρηση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου και έκδοση απο-
σπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων που έχουν επείγοντα 
χαρακτήρα) οι ανωτέρω υπάλληλοι απασχολούνται υπε-
ρωριακά κατά τις απογευματινές ώρες πέρα του ωραρίου 
τους καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Β. Την υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή 
εργασία μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο, για τον μόνιμο 
υπάλληλο, όπως αυτός έχει ορισθεί, του τμήματος Υπο-
στήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού, ο οποίος απασχολείται με την τήρηση 
των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αιγιαλείας, που πραγματοποιούνται 
μόνο τις απογευματινές ώρες.

Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί, 
έχουν εγγραφεί επαρκείς πιστώσεις στους Κ.Α.: 10-
6012->4.000€ (Α.Α.Υ.:Α-895/2020), 10-6022->5.000€ 
(Α.Α.Υ.:Α-896/2020) του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αίγιο, 28 Μαΐου 2020 

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 428 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-

σίας καθώς και για εργασία Κυριακών και εξαιρέ-

σιμων ή τις νυχτερινές ώρες πέραν της υποχρεω-

τικής στο μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δήμου 

Αιγιαλείας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 20, 34 και 35 του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176),

3. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ΄ αρ. 7515/726/26-02-2014 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «περί καθιέρωσης 
ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας 
σε 24ωρη και 12ωρη βάση - εξαίρεση από την εφαρμογή 
της πενθημέρου εργασίας», η οποία δημοσιεύτηκε στο Β΄ 
606, όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 
117911/12589/29-09-2015 (Β΄ 2201), 14008/01-02-2018 
(Β΄ 447) και 285377/04-02-2019 (Β΄ 625) αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλά-
δας και Ιονίου.

5. α) Το γεγονός ότι επήλθε μείωση προσωπικού χωρίς 
να υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης, με αποτέλεσμα 
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να απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση 
του προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Δή-
μου σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων, την 
λειτουργία του Σ.Μ.Α. ο οποίος λειτουργεί καθημερινά 
όλο το 24ωρο Κυριακές και Αργίες, ο Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας 
χρειάζεται παρακολούθηση και έλεγχο καθώς οι δεξαμε-
νές συλλογής στραγγιδίων μπορεί να υπερπληρωθούν 
με άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, στον καθαρισμό 
χώρων πρασίνου, στον καθαρισμό οικοπέδων, το κλάδεμα 
των υψηλών δέντρων, την αποκατάσταση βλαβών στα 
δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, την άμεση αποκατάσταση και 
επισκευή των οδοστρωμάτων, καθαρισμός ρείθρων, φρε-
ατίων και υδραυλάκων από φερτά υλικά - μπάζα, κ.λ.π., 
προβλήματα από βλάβες σε αντλητικά συγκροτήματα 
και γεωτρήσεις, ύδρευσης και άρδευσης καθώς και σπα-
σίματα στο δίκτυο ύδρευσης, την λειτουργία του Δημο-
τικού Φυτωρίου και των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου 
τις απογευματινές ώρες κατά την διάρκεια εκδήλωσης 
ακραίων απρόβλεπτων φυσικών φαινομένων προς απο-
φυγή βλαβών, την αντιμετώπιση καταστροφών από την 
εκδήλωση ακραίων-απρόβλεπτων φυσικών φαινομένων 
(πυρκαγιές, κατολισθήσεις, πλημμύρες, σφοδρές κακοκαι-
ρίες, θεομηνίες, σεισμοί κτλ), την επίβλεψη σε εκδηλώσεις, 
εθνικές επετείους, τη τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου δι-
ακόσμου, τη διαχείριση, επικαιροποίηση των προσωπικών 
μητρώων όλων των υπαλλήλων, την έγκαιρη καταχώρηση 
στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα και στην απογρα-
φή καθώς και τη διεκπεραίωση των συνεχώς αυξανόμε-
νων υποθέσεων του προσωπικού, τη σύνταξη του ετήσιου 
απολογισμού, προϋπολογισμού, την γραμματειακή υπο-
στήριξη του Γραφείου Δημάρχου και Ειδικών Επιστημο-
νικών Συνεργατών - Συμβούλων, την επιθεώρηση των 
χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου και λειτουργία των 
εμποροπανηγύρεων με σκοπό την τήρηση της κείμενης 
νομοθεσίας, τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδι-
αφέροντος, τον έλεγχο και βεβαίωση τυχόν παραβάσεων 
σχετικά με άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται σε ψυχαγωγικά παιχνίδια 
(Παιδότοποι, Λούνα Πάρκ, κλπ), τις υπηρεσιακές ανάγκες 
που προκύπτουν στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας από 
την μεταβίβαση με τον ν. 3852/2010 στους Δήμους σειράς 
αρμοδιοτήτων κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα 
(πρόγραμμα αντιμετώπισης φτώχειας, πρόγραμμα κοινω-
νικού εισοδήματος αλληλεγγύης, προνοιακά επιδόματα 
κλπ) λειτουργία Κέντρου νεότητας κ.λ.π.

β) λόγω του αντικειμένου του Τεχνικού Ασφαλείας, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα εργασθεί υπερω-
ριακά όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και τις νυχτερινές 
ώρες για να μπορέσει να ασκήσει σωστά τα καθήκοντα 
του, όπως αυτά ορίζονται στο ν. 3850/2010.

γ) Την υπ΄ αρ. 348/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας για την έγκριση της υλοποίησης 
της πράξης ΄Food Art Movement Energy - the ROAD to 
Country Experience΄ με ακρωνύμιο FAME ROAD του 
Cooperation Programme Interreg V-A Greece - Italy (Gr 
- It) 2014 - 2020 και την υπ΄ αρ. 144/4328/21.02.2019 
απόφαση Δημάρχου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ΄ αρ. 926/24896/15.10.2019 όμοια του Δημάρχου, περί 
συγκρότησης ομάδας έργου για την υλοποίηση και δια-
χείριση του ανωτέρω έργου.

Για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων ανα-
γκών υλοποίησης (διοικητική, οικονομική, τεχνική δια-
χείριση, σύνταξη αναφορών προόδου, οργάνωση δρα-
στηριοτήτων του έργου, συμμετοχή σε συναντήσεις, 
ημερίδες κλπ. μεταξύ των εταίρων σε Ελλάδα και Ιταλία, 
κλπ.) του προγράμματος αυτού, που ο Δήμος Αιγιαλείας 
ως εταίρος, έχει αναλάβει την υποχρέωση να εκπονήσει, 
χρειάζεται να εργαστούν υπερωριακά συνολικά πέντε 
(5) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν οριστεί 
στις ομάδες υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο FAME 
ROAD, με τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου, με αντικεί-
μενο εργασίας που δεν αφορά στα συνήθη καθήκοντα 
και το οποίο απαιτεί την εκτός κανονικού ωραρίου απα-
σχόληση,

δ) Την υπ΄ αρ. 144/2019 απόφαση Δημάρχου Αιγιαλεί-
ας περί συγκρότησης ομάδας έργου για τη διαχείριση 
και υλοποίηση των έργων με τίτλο: «Cross over HUBS: 
developing cross - innovation between agro - food and 
creative enterprises» (ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS) 
και «Food Art Movement Energy - the road to country 
experience» (ακρωνύμιο FAME ROAD) στο πλαίσιο του 
European Territorial Cooperation Programme Interreg 
V-A Greece - Italy (Gr - It) 2014 -2020, όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με την αριθμ. 76/2580/30-01-2020 όμοια 
του Δημάρχου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης ομάδας 
έργου για την υλοποίηση και διαχείριση του ανωτέρω 
έργου. Για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων 
αναγκών υλοποίησης (διοικητική, οικονομική, τεχνική 
διαχείριση, σύνταξη αναφορών προόδου, οργάνωση 
δραστηριοτήτων του έργου, συμμετοχή σε συναντήσεις, 
ημερίδες κλπ. μεταξύ των εταίρων σε Ελλάδα και Ιταλία, 
κλπ.) του προγράμματος αυτού, που ο Δήμος Αιγιαλείας 
ως εταίρος, έχει αναλάβει την υποχρέωση να εκπονήσει, 
χρειάζεται να εργαστούν υπερωριακά συνολικά τρεις 
(3) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν ορι-
στεί στην ομάδα υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο 
CREATIVE CAMPS, με τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου, 
με αντικείμενο εργασίας που δεν αφορά στα συνήθη 
καθήκοντα και το οποίο απαιτεί την εκτός κανονικού 
ωραρίου απασχόληση.

6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 
έτους 2020, στον οποίο έχουν εγγραφεί πιστώσεις 
στους κωδικούς Κ.Α.: Κ.Α.: 10-6012->4.000 € (Α.Α.Υ.: 
Α-895/2020), 10-6022->5.000 € (Α.Α.Υ.: Α-896/2020), 15-
6012->500,00 € (Α.Α.Υ.: Α-897/2020), 15-6022->250,00 
€ (Α.Α.Υ.: Α-898/2020), 20-6012->22.500 € (Α.Α.Υ.: 
Α-899/2020), 20-6022->3.500 € (Α.Α.Υ.: Α-900/2020), 
30-6012->8.500 € (Α.Α.Υ.: Α-901/2020), 30-6022-
>2.500 € (Α.Α.Υ.: Α-902/2020), 30-6042->1.500 € (Α.Α.Υ.: 
Α-903/2020), 35-6012->2.000 € (Α.Α.Υ.: Α-904/2020), 
35-6022->500,00 € (Α.Α.Υ.: Α-905/2020), 35-6042-
>500,00 € (Α.Α.Υ.: Α-906/2020), 40-6012->3.000 € (Α.Α.Υ.: 
Α-907/2020), 40-6022->250,00 € (Α.Α.Υ.: Α-908/2020), 
45-6012->250,00 € (Α.Α.Υ.: Α-909/2020), 50-6012-
>250,00 € (Α.Α.Υ.: Α-910/2020), 70-6012->3.000 € (Α.Α.Υ.: 
Α-911/2020), 70-6022>250,00 € (Α.Α.Υ.: Α-912/2020), 
61-6012.001>5.115,00 € (Α.Α.Υ.: Α-913), 69-6012.001 
>2.000,00 € (Α.Α.Υ.: Α-914/2020) προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22534 Τεύχος B’ 2184/05.06.2020

Α. Την υπερωριακή, απογευματινή, απασχόληση μέχρι 
120 ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο, για 263 μόνιμους 
και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους 
όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Β. Την υπερωριακή απασχόληση κατά τις νυχτερινές 
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι 
96 ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο, για τις νυχτερινές και 
μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο, για τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες για 191 μόνιμους και με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους και συγκεκριμέ-
να για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του 
Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου 
και Περιβάλλοντος και Τεχνικού Ασφαλείας που λειτουρ-
γούν είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε 12ωρη ή 24ώρη 
βάση.

Γ. Την υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι εκατόν ογδό-
ντα (180) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο, για 79 μόνιμους 
και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους στις  
υπηρεσίες καθαριότητας που λειτουργούν βάσει νόμου σε 
24ώρη βάση.

Δ. Την υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή 
εργασία μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο για το Β΄ εξάμη-
νο έτους 2020, για πέντε (5) μόνιμους υπαλλήλους που 
συγκροτούν την ομάδα του έργου Food Art Movement 
Energy - the ROAD to Country Experience΄ με ακρωνύμιο 
FAME ROAD του Cooperation Programme Interreg V-A 
Greece - Italy (Gr - It) 2014 - 2020.

Ε. Την υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή 
εργασία μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο για το Β΄ εξάμη-
νο έτους 2020, για τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους που 
συγκροτούν την ομάδα του έργου «Cross over HUBS: 
developing cross - innovation between agro - food and 
creative enterprises» (ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS) στο 
πλαίσιο του European Territorial Cooperation Programme 
Interreg V-A Greece - Italy (Gr - It) 2014 -2020.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, 
η οποία βαρύνει τους Κ.Α.: 10-6012->4.000 € (Α.Α.Υ.: 
Α-895/2020), 10-6022->5.000 € (Α.Α.Υ.: Α-896/2020), 
15-6012->500,00 € (Α.Α.Υ.: Α-897/2020), 15-6022-
>250,00 € (Α.Α.Υ.: Α-898/2020), 20-6012->22.500 
€ (Α.Α.Υ.: Α-899/2020), 20-6022->3.500 € (Α.Α.Υ.: 
Α-900/2020), 30-6012->8.500 € (Α.Α.Υ.: Α-901/2020), 
30-6022->2.500 € (Α.Α.Υ.: Α-902/2020), 30-6042-
>1.500 € (Α.Α.Υ.: Α-903/2020), 35-6012->2.000 € (Α.Α.Υ.: 
Α-904/2020), 35-6022->500,00 € (Α.Α.Υ.: Α-905/2020), 
35-6042->500,00 € (Α.Α.Υ.: Α-906/2020), 40-6012-
>3.000 € (Α.Α.Υ.:Α-907/2020), 40-6022->250,00 € (Α.Α.Υ.: 
Α-908/2020), 45-6012->250,00 € (Α.Α.Υ.: Α-909/2020), 
50-6012->250,00 € (Α.Α.Υ.: Α-910/2020), 70-6012-
>3.000 € (A.A.Y.: A-911/2020), 70-6022>250,00 € (A.A.Y.: 
A-912/2020), 61-6012.001>5.115,00 € (A.A.Y.: A-913), 
69-6012.001 >2.000,00 € (A.A.Y.: A-914/2020) προϋπο-
λογισμού του οικονομικού έτους 2020.

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται 
στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού με την 
παρούσα, μη επιτρεπόμενης σε καμία περίπτωση της 
αύξησης των πιστώσεων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο 
στη διάρκεια του έτους.

Μετά την έκδοση και δημοσίευση της ανωτέρω απόφα-
σης και πριν την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχό-
λησης θα συνταχθεί από κάθε ενδιαφερόμενη υπηρεσία, 
απόφαση του προϊσταμένου της, περί συγκροτήσεως 
συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην υπ΄ αρ. 2/37190/0026/21.06.2001 
(Β΄ 915) υπουργική απόφαση και στη συνέχεια με ευθύνη 
της ίδιας υπηρεσίας θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αίγιο, 28 Μαΐου 2020 

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθ. απόφ. 126/2020 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

για μόνιμο προσωπικό Β΄ εξαμήνου έτους 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 Α΄ 133 «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
5. Την υπ΄ αρ. 2/1757/0026 υπουργική απόφαση περί 

καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή αποζη-
μίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών εργασία η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος δεύτερο και αρ. 
φύλλου 17 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2017.

6. Την υπ΄ αρ. 1519/27-05-2020 βεβαίωση προϊσταμέ-
νου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρ-
ξης πιστώσεων στον Κ.Α.Ε 70-6012.001 «Αποζημίωση 
υπερωριακής απασχόλησης» ύψους 3.280,00 ευρώ και 
στους Κ.Α.Ε 10-6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές Δη-
μοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ-ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ» ύψους 23.000,00 
ευρώ και 10-6051.003 «Εργοδοτικές εισφορές Δημοσίου 
Δικαίου ΤΕΑΔΥ» ύψους 5.400,00 ευρώ του προϋπολογι-
σμού του δήμου οικ. έτους 2020 για την αντιμετώπιση 
της σχετικής δαπάνης.

7. Την με υπ΄ αρ. 1520/27-05-2020 Εισήγηση Προϊστα-
μένης Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος 
και καθαριότητας.

8. Το γεγονός ότι υπηρετεί μόνο ένας μόνιμος υπάλλη-
λος στο Δήμο Τήλου κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών με Μισθο-
λογικό Κλιμάκιο 8 λόγω μετατάξεων που έγιναν κατά τα 
προηγούμενα έτη, ο οποίος εκτελεί δρομολόγια με το 
δημοτικό λεωφορείο και απαιτείται υπερωριακή απα-
σχόληση του για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης 
των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού και ιδιαίτερα 
κατά τις απογευματινές ώρες, αποφασίζουμε:
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Καθιερώνουμε έως και τις 31-12-2020 υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος Τε-
χνικών υπηρεσιών - Περιβάλλοντος και καθαρότητας για απογευματινή υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέρα από 
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020 η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) 
ώρες μηνιαίως για την εξυπηρέτηση αναγκών μετακίνησης των κατοίκων και επισκεπτών τnς Τήλου και ιδιαίτερα 
τις απογευματινές ώρες ως παρακάτω:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις Εργασίας Απογευματινή υπερωριακή εργασία (ΩΡΕΣ)
ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 120

ΣΥΝΟΛΟ 1 120

Η προκαλούμενη δαπάνη προϋπολογίζεται για το Β΄ εξάμηνο 2020 στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά και 
είκοσι (547,20) ευρώ (δαπάνη 1 άτομο 20 ώρες μηνιαίως Χ 6 μήνες Χ 4,56) η οποία βαρύνει τον Κ.Α.Ε 70-6012.001 
και στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ για εργοδοτικές εισφορές η οποία βαρύνει τους Κ.Α.Ε 10-6051.001 και 
10-6051.003

Η ανωτέρω απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

  Τήλος, 27 Μαΐου 2020

Η Δήμαρχος 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΑ - ΑΛΕΙΦΕΡΗ   
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*02021840506200008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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