
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετονομασία Επαγγελματικού Λυκείου Κισάμου.

2 Ανάκληση της 3122.1/4351/4/22-4-2010 υπουργι-
κής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα 
γραφείου της Εταιρείας «TRΙΝΙΤΥ SHIPS INC.» με 
έδρα τα Νησιά Μάρσαλ.

3 Ανάκληση της 3122.1/4832/01/13-01-2015 υπουργικής
απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου 
της Εταιρείας «AQUAMARINE DEVELOPMENTS LTD» με 
έδρα τα Νησιά Μάρσαλ.

4 Ανάκληση της 2212.2-1/5091/57030/2017/03-08-
2017 υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης 
στην Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας «EPIDAVROS 
MARITIME S.A.» με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ.

5 Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-
σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαι-
ρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών για το Α΄εξάμηνο του έτους 2020, για το 
προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότη-
τας Λάρισας και δύο οδηγών της Π.Ε. Λάρισας.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερι-
νής και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες απασχόλησης Α΄ εξαμήνου έτους 2020, των 
Διευθύνσεων: α) Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, β) Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 
γ) Διεύθυνσης: Τεχνικών Υπηρεσιών και δ)του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ11/110/Δ4 (1)
Μετονομασία Επαγγελματικού Λυκείου Κισάμου.

  H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 3 και 6), 49 και 

50 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 8 του 
ν. 3475/2006 (Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλ-
λες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ 
«Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».

4. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄98).

6. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

10. Την αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Σοφία Ζαχαράκη».

11. Το αριθμ. 16878/05-12-2019 έγγραφο της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης.

12. Το αριθμ. Φ.22.4/6267/29-11-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

13. Την αριθμ. 45/2018 πράξη του Συλλόγου Διδασκό-
ντων του ΕΠΑΛ Κισάμου.

14. Την αριθμ. 3/2019 πράξη του Σχολικού Συμβουλίου 
του ΕΠΑΛ Κισάμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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15. Την 209/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Κισσάμου.

16. Την αριθμ. Φ.1/Γ/597/196830/Β1 Εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Μετονομάζουμε την παρακάτω σχολική μονάδα ως 
εξής:

Περιφερειακή Διεύθυνση 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Το ΕΠΑΛ Κισάμου σε
«ΕΠΑ.Λ. Κισάμου - 

Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης»

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Ιανουαρίου 2020

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ.   2212.2-1/4351/269/2020 (2)
Ανάκληση της 3122.1/4351/4/22-4-2010 υπουρ-

γικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλά-

δα γραφείου της Εταιρείας «TRΙΝΙΤΥ SHIPS INC.» 

με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-4-1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν.  2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/

31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν.  2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν.  3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27-12-2005).
στ. του άρθρου 4 του ν.  3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/

4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν.  4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29-4-2013).
η. Του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 

ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016).
θ. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019).
ι. Του άρθρου 59 του ν.  4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α΄/

12-12-2019).
ια. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση 

και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α΄/
17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ.  85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012).

ιβ. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ιγ. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-7-2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

ιδ. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-7-2019) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιε. Της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιστ. της αριθμ. 3122.1/4351/4/22-4-2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 565/Β΄/30-4-2010).

2. Τα με αριθμ.: 2212.2-1/4351/28926/2019/18-4-2019 
και αριθμ.: 2212.2-1/4351/53627/2019/12-7-2019 έγγρα-
φα του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΝ/ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙ-
ΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με τα οποία κλήθηκε η εταιρεία «TRΙ-
ΝΙΤΥ SHIPS INC.» να καταθέσει στοιχεία δραστηριότητας 
του γραφείου της στην Ελλάδα για το έτος 2018 και δεν 
ανταποκρίθηκε, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την 3122.1/4351/4/22-4-2010 (ΦΕΚ 565/
Β΄/30-4-2010) απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την εγκα-
τάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, 
ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019 γραφείου της 
εταιρείας «TRΙΝΙΤΥ SHIPS INC.» με έδρα στα νησιά Μάρ-
σαλ, διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε στοιχεία δραστηριό-
τητας του γραφείου της στην Ελλάδα έτους 2018 κατά 
παράβαση των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 25 
του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του 
άρθρου 31 του ν. 4150/2013, την παρ. 1 του άρθρου 59 
του ν. 4646/2019 και των όρων του άρθρου 2, παρ. 2β 
της απόφασης αυτής.

2. Οι φορολογικές απαλλαγές, που προβλέπονται στο 
άρθρο 25 του ν. 27/1975 όπως ισχύει, βάσει του οποίου 
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας «TRΙ-
ΝΙΤΥ SHIPS INC.» με έδρα στα νησιά Μάρσαλ, αίρονται 
από την ημερομηνία τέλεσης της ανωτέρω παράβασης, 
ήτοι από 01-02-2019, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρ-
θρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 31 του ν. 4150/2013 και την παρ. 1 του άρθρου 
59 του ν. 4646/2019.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 3 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ.   2212.2-1/4832/284/2020 (3)
Ανάκληση της 3122.1/4832/01/13-01-2015 υπουρ-

γικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελ-

λάδα γραφείου της Εταιρείας «AQUAMARINE 

DEVELOPMENTS LTD» με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-4-1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν.  2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/

25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν.  3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/

27-12-2005).
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν.  4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29-4-2013).
η. Του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 

ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016).
θ. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019).
ι. Του άρθρου 59 του ν.  4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α΄/

12-12-2019).
ια. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση 

και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α΄/
17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ.  85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012).

ιβ. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ιγ. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-7-2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

ιδ. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-7-2019) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιε. Της 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Ναυτιλίας και 

Αιγαίου και των 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιστ. της 3122.1/4832/01/13-01-2015 υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 123/Β΄/21-01-2015).

2. Τα με αριθμ. 2212.2-1/4832/28784/2019/18-4-2019
και αριθμ. 2212.2-1/4832/53639/2019/12-7-2019 έγγρα-
φα του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΝ/ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙ-
ΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με τα οποία κλήθηκε η εταιρεία 
«AQUAMARINE DEVELOPMENTS LTD» να καταθέσει στοι-
χεία δραστηριότητας του γραφείου της στην Ελλάδα για 
το έτος 2018 και δεν ανταποκρίθηκε, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την 3122.1/4832/01/13-01-2015 (ΦΕΚ 
123/Β΄/21-01-2015) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, 
ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, 
N. 4646/2019 γραφείου της εταιρείας «AQUAMARINE 
DEVELOPMENTS LTD» με έδρα στα νησιά Μάρσαλ, διότι 
η εταιρεία δεν κατέθεσε στοιχεία δραστηριότητας του 
γραφείου της στην Ελλάδα έτους 2018 κατά παράβαση 
των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 25 του ν. 27/1975 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 του 
ν. 4150/2013, την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 
και των όρων του άρθρου 2, παρ. 2β της απόφασης αυτής.

2. Οι φορολογικές απαλλαγές, που προβλέπονται στο 
άρθρο 25 του ν. 27/1975 όπως ισχύει, βάσει του οποί-
ου εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας 
«AQUAMARINE DEVELOPMENTS LTD» με έδρα στα νη-
σιά Μάρσαλ, αίρονται από την ημερομηνία τέλεσης της 
ανωτέρω παράβασης, ήτοι από 01-02-2019, σύμφωνα 
με την παρ. 1, του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 και την 
παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4646/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 3 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2212.2-1/5091/301/2020 (4)
Ανάκληση της 2212.2-1/5091/57030/2017/03-08-2017

υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην 

Ελλάδα γραφείου της Εταιρείας «EPIDAVROS 

MARITIME S.A.» με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-4-1975)

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31-8-1994).
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δ. Του άρθρου 25 του ν.  2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25-7-1997).

ε. Του άρθρου 34 του ν.  3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27-12-2005).

στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του ν.  4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/

29-4-2013).
η. Του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 

ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016).
θ. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7-8-2019).
ι. Του άρθρου 59 του ν.  4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α΄/

12-12-2019).
ια. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση 

και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012).

ιβ. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ιγ. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-7-2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

ιδ. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-7-2019) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιε. Της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών-Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνι-
κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιστ. της αριθμ. 2212.2-1/5091/57030/2017/03-08-2017 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2855/Β΄/17-08-2017).

2. Τα αριθμ. 2212.2-1/5091/28772/2019/18-4-2019 
και αριθμ. 2212.2-1/5091/53651/2019/12-7-2019 έγ-
γραφα του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΝ/ΤΜΗΜΑ ΝΑΥ-
ΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με τα οποία κλήθηκε η εταιρεία 
«EPIDAVROS MARITIME S.A.» να καταθέσει στοιχεία δρα-
στηριότητας του γραφείου της στην Ελλάδα για το έτος 
2018 και δεν ανταποκρίθηκε, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την 2212.2-1/5091/57030/2017/
03-08-2017 (ΦΕΚ 2855/Β΄/17-08-2017) απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά 
με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, 
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019, 
γραφείου της εταιρείας «EPIDAVROS MARITIME S.A.» με 
έδρα στα νησιά Μάρσαλ, διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε 
στοιχεία δραστηριότητας του γραφείου της στην Ελλάδα 
έτους 2018 κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1, του 

άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1, του άρθρου 31 του ν. 4150/2013, την παρ. 1 του 
άρθρου 59 του ν. 4646/2019 και των όρων του άρθρου 
2, παρ. 2β της απόφασης αυτής.

2. Οι φορολογικές απαλλαγές, που προβλέπονται στο 
άρθρο 25 του ν. 27/1975 όπως ισχύει, βάσει του οποί-
ου εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας 
«EPIDAVROS MARITIME S.A.» με έδρα στα νησιά Μάρσαλ, 
αίρονται από την ημερομηνία τέλεσης της ανωτέρω πα-
ράβασης, ήτοι από 01-02-2019, σύμφωνα με την παρ. 1, 
του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 και την παρ. 1 του άρθρου 
59 του ν. 4646/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 3 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 6498 (5)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-

σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ-

γασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσι-

μες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες 

των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε-

ρών για το Α΄εξάμηνο του έτους 2020, για το προ-

σωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι-

νωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας και δύο οδηγών της Π.Ε. Λάρισας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις 
του αρ. 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999, βάσει των οποίων 
διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση 
και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό 
που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 
το οποίο μεταφέρθηκε στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λάρισας, σύμφωνα 
με την αριθμ. 6/03-01-2011 (ΦΕΚ 66/28-01-2011 τ.Β΄) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί αυτοδί-
καιης μεταφοράς του προσωπικού της ΝΑ Λάρισας στην 
Περιφέρεια.

2. Τον ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Πρό-
γραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» κ.λπ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 A΄/16-12-2015) «Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Την 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στε-
ρεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β΄/26-10-2018) «Έγκριση της 
146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίη-
σης-επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/
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27-10-2010): "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας" 
όπως ισχύει».

5. Την 2042/18063/15-2-2019 (ΑΔΑ: 62ΧΘΟΡ10-ΔΒ6) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος(ΦΕΚ 694/2019 
τ.Β΄), «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

6. Την Δ1/ΓΠ οικ. 80904/18-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΕ-
7465ΦΥΟ-ΥΚΙ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη 
μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας υγείας μετά από 
έντονα καιρικά και πλημμύριζε φαινόμενα».

7. Την αριθμ. 3951/εγκ.3/20-9-2006 εγκύκλιο του Εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη διενέργεια 
ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της υγειονομικής υπηρε-
σίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά 
την ημέρα, αλλά και κατά τις νυκτερινές ώρες.

8. Ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας 
της Π.Ε. Λάρισας δεν λειτουργεί με βάρδιες αλλά ακολου-
θεί το καθημερινό πρωινό ωράριο (8ωρη, πενθήμερη 
εργασία) των δημόσιων υπηρεσιών. Συνεπώς η πάσης 
φύσεως, καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, 
παρεχόμενη από τους Υπαλλήλους της, εργασία για 
την κάλυψη των υποχρεώσεων της (όπως αυτές προσ-
διορίζονται από ισχύον νομικό πλαίσιο λ.χ. Οργανισμός 
Περιφέρειας, Υγειονομικές διατάξεις και εγκύκλιοι του 
Υπουργείου Υγείας κ.λπ.), θα πρέπει να αποζημιωθεί, 
τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται από 
το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

9. Ότι οι οκτώ Επόπτες Δημόσιας Υγείας που στελε-
χώνουν το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειο-
νομικού Ελέγχου, που είναι αρμόδιο για τον υγειονομικό 
έλεγχο των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
θα πρέπει να εργασθούν πέραν του πρωινού οκταώρου 
και ορισμένες φορές κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες 
ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν υγειονομι-
κούς ελέγχους (τακτικούς και έκτακτους κατόπιν καταγ-
γελιών) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα 
οποία λειτουργούν μόνον τις απογευματινές ή νυκτερι-
νές ώρες και τις Κυριακές, όπως λ.χ. κέντρα διασκέδασης, 
ταβέρνες, μπαρ, ελέγχους εφαρμογής αντικαπνιστικού 
νόμου σε καταστήματα εστίασης, ελέγχους σε κυλικεία 
σχολείων που λειτουργούν σε απογευματινή βάρδια κ.λπ. 
Ο έλεγχος των εν λόγω επιχειρήσεων αποσκοπεί στην 

προστασία της Δημόσιας υγείας και των καταναλωτών 
και είναι επιβεβλημένος από τις σχετικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας αλλά και από την προαναφερόμενη 
εγκύκλιο (στοιχείο 5) του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

10. Ότι από τις προαναφερόμενες εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, για την πραγματοποίηση και εντα-
τικοποίηση (κυρίως τις περιόδους εορτών και καλοκαι-
ριού) των υγειονομικών ελέγχων, καλούνται οι Περιφε-
ρειάρχες να παρέχουν στους υγειονομικούς υπαλλήλους 
κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο τους μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση οδοιπορικών 
εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης.

11. Ότι η παράλειψη εκτέλεσης, εκ μέρους των υπαλ-
λήλων, των παραπάνω εντολών του Υπουργείου Υγείας 
και του Εισαγγελέα, θα αποτελούσε πειθαρχικό παρά-
πτωμα και ενδεχόμενα ποινικό αδίκημα (παράβαση κα-
θήκοντος). Ομοίως και η μη καταβολή, εκ μέρους της 
Διοίκησης, της νόμιμης αποζημίωσης αυτών εξαιτίας της 
εργασίας που παρείχαν πέραν του ωραρίου.

12. Ότι η προϊσταμένη του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρ-
μακείων ασκεί τον έλεγχο των φαρμακείων και γενικά της 
διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων, εκτάκτως κατόπιν 
καταγγελίας και πέραν του ωραρίου της Υπηρεσίας μας.

13. Ότι η Διευθύντρια, υποχρεούται να εργαστεί πέραν 
του οκταώρου, ως υπεύθυνη για τον έλεγχο και παρακο-
λούθηση των θεμάτων της Υπηρεσίας, επιβλέπουσα τις ερ-
γασίες των υπαλλήλων που θα εργάζονται σε 24ωρη βάση.

14. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
και την εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες 
και τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων ημερών έχουν 
προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις, στον προϋπολογισμό 
εξόδων, για το Α΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020 
της Π.Ε. Λάρισας στους ΚΑΕ 0511 και 0512, σύμφωνα με 
το 7593/23-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομι-
κού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχό-
ληση κατά το έτος 2020, της Διευθύντριας και των υπαλ-
λήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Λάρισας, καθώς και δύο οδηγών της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για υπερωριακή απασχόληση 
και απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες 
και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών, ως κατωτέρω:

Αριθμός 
υπαλλήλων

Για υπερωριακή 
απογευματινή εργασία 
πέρα από την υποχρεωτι-
κή και μέχρι τις 22.00 μμ. 
τις καθημερινές

Για υπερωριακή εργασία 
από 22.00 μμ., μέχρι 
6.00 πμ. πέρα από την υπο-
χρεωτική, τις καθημερινές

Για εργασία Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων πέραν της υποχρεω-
τικής από 6.00 πμ., έως 22.00 
μμ. ώρα και από 22.00 μμ.,
έως 6.00 πμ.

Διευθύντρια 20 ώρες/μήνα 16 ώρες/μήνα 16 ώρες/μήνα

Οκτώ Επόπτες 
Δημόσιας Υγείας 20 ώρες/μήνα 16 ώρες/μήνα 16 ώρες/μήνα

Προϊσταμένη του 
Τμήματος Φαρμάκων 
και Φαρμακείων

20 ώρες/μήνα 16 ώρες/μήνα 16 ώρες/μήνα

Δυο οδηγοί 20 ώρες/μήνα --- ---
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Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ-
λήλους, θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις εκά-
στοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγε-
γραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του έτους 2020.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχό-
λησης των ανωτέρω ορίζονται η Διευθύντρια της Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και ο 
Προϊστάμενος τού Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
και Υγειονομικού ελέγχου της ίδιας Διεύθυνσης της Π. Ε.
Λάρισας

Κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 453 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής 

και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 

απασχόλησης Α΄ εξαμήνου έτους 2020, των Δι-

ευθύνσεων: α) Διοικητικών και Οικονομικών Υπη-

ρεσιών, β) Καθαριότητας και Περιβάλλοντος γ) 

Διεύθυνσης: Τεχνικών Υπηρεσιών και δ)του Αυ-

τοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. 
Α΄, φ. 87/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και 
176 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄143).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 34 του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176).

4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ΄ του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α) “Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.ΚΟ. του κεφ. Α ΄ του 
ν. 3429/2005 (A΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις”».

5. Την  280/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με θέμα: «Καθιέρωση 12ωρης 
και 24ωρης λειτουργίας ανταποδοτικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δυτικής Αχαΐας» η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 

81358/17031/28-9-2011 απόφαση του γενικού γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2372).

6. Την 203/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με θέμα: «Συζήτηση και Λήψη 
Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση-συμπλήρωση 
της 280/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
σχετικά με την καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουρ-
γίας υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» (Β΄469/14-
2-2018).

7. Την 13753/18-12-2019 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με τις πιστώσεις που θα 
προβλεφθούν για την κάλυψη της δαπάνης της υπερω-
ριακής απασχόλησης στον προϋπολογισμό του έτους 
2020.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 
Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Β΄3017/30-12-2011) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι κατά την τελευταία εξαετία το προσω-
πικό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έχει μειωθεί κατά πολύ, 
κυρίως λόγω αποχώρησης του προς συνταξιοδότηση, 
συνέπεια του οποίου, είναι το υπάρχον προσωπικό, να 
αδυνατεί εντός του ωραρίου του να ανταπεξέλθει στον 
αυξημένο όγκο εργασιών που απαιτούνται προκειμέ-
νου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λει-
τουργία των υπηρεσιών του Δήμου για τη διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας και την προάσπιση του δημοσίου 
συμφέροντος.

10. Το γεγονός ότι για να καλυφθούν οι ειδικές υπη-
ρεσιακές ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το Α΄ 
εξάμηνο του έτους 2020, για την αντιμετώπιση εποχι-
κών, έκτακτων και επειγουσών αναγκών, επιβάλλεται 
η απασχόληση του προσωπικού, πέραν των ωρών του 
κανονικού ωραρίου εργασίας, για υπηρεσίες που λει-
τουργούν όλες τις ημέρες του μήνα, είτε σε δωδεκάωρη 
ή εικοσιτετράωρη βάση, προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν οι εν λόγω ανάγκες και αφορούν στις ακόλουθες 
οργανικές μονάδες:

α΄) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσι-
ών, για την αμοιβή πρακτικογράφου στις συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 
και ληξιάρχων για τις Δημοτικές Ενότητες Δύμης, Μό-
βρης, Ωλένιας και Λαρίσου, για τους υπαλλήλους που 
έχουν οριστεί Γραμματείς των Συμβουλίων των Τοπικών 
Κοινοτήτων καθώς και της Οικονομικής Επιτροπής, της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την εξυπηρέτηση των 
Νομικών Προσώπων του Δήμου ήτοι της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων, του Οργανισμού Τοπικής 
Ανάπτυξης Δυμαίων και του Αναγκαστικού Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστι-
κής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), 
από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, στη διοικητική αλλά και στην 
οικονομική λειτουργία αυτών σύμφωνα με τις αριθμ. 
29/2017, 30/2017 και 31/2017 αποφάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρ. 12 του π.δ. 80/2016 και άρθρ. 25 του ν. 4270/2016 
δεδομένου ότι τα Ν.Π. του Δήμου δεν διαθέτουν στε-
λεχωμένες διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, τους 
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υπαλλήλους του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες που πρέπει 
να διεκπεραιωθούν εντός συγκεκριμένων χρονικών 
ορίων, (ισολογισμοί, προϋπολογισμός, κλείσιμο ταμεί-
ου, ψηφιοποίηση φακέλων ακινήτων, προσδιορισμός, 
έλεγχος και οργάνωση αρχείου δικαιούχων μειωμένων 
συντελεστών τελών καθαριότητας, επανυπολογισμός 
αποδόσεων και κρατήσεων μισθοδοσίας βάσει της νέας 
νομοθεσίας περί εισφορών εργοδότη και εργαζομένου 
κ.λπ.), για τους υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικών 
Υπηρεσιών προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες 
που δεν είναι δυνατό να γίνουν ταυτόχρονα με την εξυ-
πηρέτηση του κοινού καθώς και για την οργάνωση των 
Υπηρεσιών τόσο στο πλαίσιο εθνικών δράσεων (Εθνικό 
Δημοτολόγιο-Μητρώου Πολιτών) όσο και σε επίπεδο 
αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας (συνένωση σε ενιαίο 
αρχείο των Δημοτολογίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
του καλλικρατικού Δήμου, αναδιάρθρωση των αρχείων 
της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου, ψηφιοποίηση του αρχείου 
πρωτοκόλλου, σύνταξη περιγραμμάτων θέσεων εργα-
σίας κ.λπ.).

β΄) Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος για 
την καθημερινή καθαριότητα (συλλογή απορριμμάτων) 
όλων των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων, των 
οικισμών, των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές 
χαρές, πάρκα κτλ.), τον καθαρισμό των φρεατίων για την 
αποφυγή πλημμύρων, την απομάκρυνση κλαδεμάτων 
δένδρων από τις παραλίες και τον καθαρισμό των πα-
ράλιων κτλ. και την υλοποίηση του προγράμματος ανα-
κύκλωσης (μπλε κάδοι), για τον σχεδιασμό, συντονισμό 
και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για 
την πρόληψη (επιφυλακή, περιπολίες κ.λπ.) ετοιμότη-
τα, επέμβαση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης φυσικής 
καταστροφής και αποκατάστασης τυχόν ζημιών που 
προέκυψαν (πλημμύρες, κατολισθήσεις, παγετός, προ-
βλήματα λόγω δυνατών ανέμων, πυρκαγιές, διάβρωση 
ακτών κ.λπ.) άμεσα και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα 
πρόβλεψης συγκεκριμένων ημερομηνιών λόγω ότι αφο-
ρά έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα.

γ΄) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Το υπηρετούν 
προσωπικό δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
και επειγουσών αναγκών της υπηρεσίας, όπως εκτάκτων 
βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, σύνταξη μελετών 

και επίβλεψη έργων για την αποκατάσταση των ζημιών 
των υποδομών του Δήμου από τα έκτακτα καιρικά φαι-
νόμενα (αποκατάσταση βατότητας αγροτοδασικών και 
δημοτικών οδών, καθαρισμοί και διευθέτηση χειμάρρων, 
κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση κατο-
λισθήσεων, πλημμύρων και διάβρωσης ακτών), για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, για τον αυξημέ-
νο όγκο τεχνικών αυτοψιών που απαιτούνται, ως απόρ-
ροια του αυξημένου (εν συγκρίσει με τα παρελθόντα 
έτη) αριθμού αιτημάτων των πολιτών, για την επίβλεψη 
έργων ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο που χρηματοδο-
τούνται από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.

δ΄) Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας για την πλήρωση 
των φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον 
έλεγχο των μελετών, την αναθεώρηση και ενημέρωση 
των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αδειών, την 
παρακολούθηση των ρυθμιστικών σχεδίων και πολεοδο-
μικών μελετών, την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής 
κτλ.

11. H δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση, αφορά στο σύνολο των υπαλλήλων που ανα-
φέρονται στον παρακάτω πίνακα και θα βαρύνει τους 
Κ.Α. α) 10-6012.0001, 10-6012.0002, 10-6012.0004, 10-
6022, 10-6051.0001, 10-6051.0002, 10-6051.0003, 10-
6051.0004, 10-6052.0001 για την Διεύθυνση Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών, β) τους Κ.Α. 20-6011, 20-
6012, 20-6021, 20-6022, 20-6051.0001, 20-6051.0002, 
20-6051.0003, 20-6051.0004, 20-6052, 35-6012, 35-
6051.0001, 35-6051.0002 για την Διεύθυνση Καθαριότη-
τας και Περιβάλλοντος, γ)τους Κ.Α. 30-6012, 30-6051.001, 
30-6051.002 και 30-6051.0004 για την Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, δ) τους Κ.Α. 40-6012, 40-6051.0001, 
40-6051.0002, 40-6051.0003 και 8)40-6051.0004 για το 
Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας του σκέλους των εξόδων 
του προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, οικο-
νομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλων, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασί-
ας, του Δήμου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2020, με την 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με το παρακάτω 
πίνακα και το σκεπτικό της εισήγησης, ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΩΡΕΣ ΓΙΑ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

(κατ΄ανώτατο 

όριο)

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

(κατ΄ ανώτατο όριο)

ΩΡΕΣ ΓΙΑ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ Ή ΕΞΑΙΡΕ-

ΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

(κατ΄ ανώτατο όριο)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΙΔΟΧ

Π
Ε

Τ
Ε

Δ
Ε

Υ
Ε

Π
Ε

Τ
Ε

Δ
Ε

Υ
Ε
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Ε

Τ
Ε

Δ
Ε

Υ
Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12 1 1 7 1 2 720
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ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9 2 1 3 1 2 540

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

38 1 15 20 2 4.560 11.000 6.840

ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2 1 1 240 100 150

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΡΓΩΝ

10 1 3 1 1 720 -- 960

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

3 2 1 360

ΣΥΝΟΛΑ 74 7 4 29 22 1 6 2 7.140 11.100 7.950

Η δαπάνη που θα προκληθεί, ύψους ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (89•598€) για 
την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης του προαναφερθέντος προσωπικού θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που θα προβλεφθούν στους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας οικο-
νομικού έτους 2020.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας.

Δηλώνεται ρητά ότι οι καθ΄ υπέρβαση ώρες δεν θα ξεπερνούν ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο τις 120 ώρες για 
απογευματινή εργασία, τις 96 ώρες για νυχτερινή εργασία και τις 96 ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες. Για το προσωπικό που απασχολείται στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

τας, οι παραπάνω νυχτερινές ώρες καθώς και οι ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ορίζονται μέχρι 180 
ώρες ανά υπάλληλο και εξάμηνο κατά περίπτωση. Ο αριθμός δε των πραγματοποιηθέντων ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης και των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα από τους αρμόδιους προϊσταμένους 
Τμημάτων και Διευθύνσεων καθώς και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κάτω Αχαΐα,19 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΥΛΩΝΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001763001200008*


		2020-01-31T13:05:10+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




