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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Καθορισμός του μέγιστου αριθμού αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) και προσδιορισμός
του αριθμού και είδους νέων αδειών που μπορούν
να εκδοθούν, καθώς και υφισταμένων αδειών που
μπορούν να μετατραπούν σε άλλο τύπο, ανά έδρα
της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Λέσβου για το έτος 2019.

4

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και βραδινές ώρες στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μουζακίου για
το έτος 2019.

5

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μουζακίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) τις απογευματινές ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής,
για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του έτους 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην 2111.8-4/89666/
2018/05-12-2018 απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5769/
τ.Β΄/21-12-2018.

7

Διόρθωση σφάλματος στην Γ2α/54131/18/
04-02-2019 απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 413/τ.Β΄/14-02-2019.

8

Διόρθωση σφάλματος στην 278753/27-12-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6128/τ.Β΄/31-12-2018.

9

Αρ. Φύλλου 837

Διόρθωση σφάλματος στην 130459/02-07-2018
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-07-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ. 1088
(1)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τιςδιατάξειςτουν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 176,
όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 5 του
ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
2. Την 15840/156612/04-10-2018 (ΦΕΚ 4788/τ.Β΄/
26-10-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση
της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/
τ.Α΄/27-12-2010) ’’Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας’’, όπως ισχύει».
3. Την 7554/29-10-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΖΟΨ7ΛΡ-ΟΔΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Επανατοποθέτηση
Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες των
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
όπως ισχύει.
5. Την 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (Α.Δ.Α.: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ)
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 Α΄)».
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6. Την 78/2019 (πρακτικό 2716-01-2019) (Α.Δ.Α.:
924Ι7ΛΡ-ΒΚΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας «Διάθεση πίστωσης και έγκριση
δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων».
7. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.
8. Την με Α/Α: 457/21-01-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΥ947ΛΡ-ΡΟΔ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΚΑΕ: 02.073.0511.01)
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με α/α 457 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας με
Α/Α βεβ.: 463.
9. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας,
των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η
απασχόληση των υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Ενδεικτικά οι ανάγκες αυτές αφορούν:
- Την ανάγκη εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων και
νόμων α) Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/
τ.Β΄/08-10-2012), β) Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/τ.Β΄/2-10-1985),
γ) ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/03-08-2010) κ.λπ.
- Την εφαρμογή του διεθνούς υγειονομικού κανονισμού ν. 3991/2011 (ΦΕΚ 162/τ.Α΄/25-07-2011).
- Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής
εστίασης και των κέντρων Διασκέδασης, τα περισσότερα
τα οποία λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωραρίου των
δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον εξαιρέσιμες ημέρες και
Κυριακές (κέντρα διασκέδασης).
- Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε
τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε εμποροπανηγύρεις,
οι οποίες πραγματοποιούνται εξαιρέσιμες ημέρες και
Κυριακές.
- Τον έλεγχο εφαρμογής αντικαπνιστικού νόμου.
- Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων κατά τις οποίες
απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγχου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων.
- Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης
του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων
και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά την καλοκαιρινή και εορταστικές περιόδους.
- Την διενέργεια ελέγχων καταστημάτων και τροφίμων,
ηχομετρήσεων, καταγγελιών, στα νησιά των Σποράδων,
ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο.
- Ο συντονισμός, η εποπτεία και η εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, μυοκτονιών, απολυμάνσεων, εντομοκτονιών, καθώς και η λήψη μέτρων
έναντι επιδημίας ελονοσίας.
- Την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε θέματα δημόσιας υγείας, επιδημιολογικές διερευνήσεις, έλεγχο μεταδοτικών - λοιμωδών νοσημάτων,
έλεγχο μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φορέων
παιδικής προστασίας.
- Την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α΄) σε θέματα ελέγχου φορέων μη υπαγόμενων στο δημόσιο τομέα κερδοσκοπικού
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και μη χαρακτήρα που έχουν σχέση με την προστασία
παιδιών, ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κ.λπ., περιλαμβανομένης
της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων.
- Την ανάγκη οργάνωσης, εκκαθάρισης και καταγραφής του αρχείου παλαιοτέρων ετών που τηρείται στο
υπόγειο του διοικητηρίου, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων κατά το πρώτο εξάμηνο του
έτους 2019 για την κάλυψη των ανωτέρω αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών
το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 και μέχρι 2.160 ώρες
συνολικά για δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ως κατωτέρω:
Υπερωρίες: δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι με εκατόν
είκοσι (120) ώρες για το πρώτο εξάμηνο του 2019 =
18 x 120 = 2.160 ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο, θα γίνει με απόφαση
ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των
11.000 ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του φορέα 073 και
του ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 13 Φεβρουαρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 38811
(2)
Καθορισμός του μέγιστου αριθμού αδειών ΕΔΧ
αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) και προσδιορισμός του αριθμού και είδους νέων αδειών που
μπορούν να εκδοθούν, καθώς και υφισταμένων αδειών που μπορούν να μετατραπούν σε
άλλο τύπο, ανά έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 85, 100, 106, 107, 108, 109,
110 και 111 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/10-04-2012)
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
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2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
07-07-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως ισχύει.
4. Την 83/2012 (ΦΕΚ 2060/τ.Β΄/28-06-2012) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, με την οποία
καθορίστηκαν οι έδρες των ΕΔΧ αυτοκινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.
5. Την αριθμ. Α20534/1646/04-05-2012 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Την αριθμ. οικ. Α3557/141/24-01-2019 εγκύκλιο του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
7. Τον υφιστάμενο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων
ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και
συγκεκριμένα:
α) Στην έδρα «Δήμος Ρεθύμνης» υφίστανται 78 άδειες
ΕΔΧ αυτοκινήτων εκ των οποίων 77 άδειες ΕΔΧ ΤΑΞΙ και
1 άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).
β) Στην έδρα «Δήμος Αγίου Βασιλείου» υφίστανται 20
άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων εκ των οποίων 19 άδειες ΕΔΧ
ΤΑΞΙ και 1 άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ.
γ) Στην έδρα «Δήμος Μυλοποτάμου» υφίστανται 22
άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων εκ των οποίων 19 άδειες ΕΔΧ
ΤΑΞΙ και 3 άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ.
δ) Στην έδρα «Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου Δήμου
Ρεθύμνης» υφίστανται 18 άδειες ΕΔΧ αυτοκίνητων εκ
των οποίων 17 άδειες ΕΔΧ ΤΑΞΙ και 1 άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ.
ε) Στην έδρα «Δήμος Αμαρίου» υφίστανται 9 άδειες
ΕΔΧ αυτοκινήτων εκ των οποίων 7 άδειες ΕΔΧ ΤΑΞΙ και
2 άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ.
ΕΔΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ
73
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στ) Στην έδρα «Δήμος Ανωγείων» υφίστανται 4 άδειες
ΕΔΧ αυτοκινήτων εκ των οποίων 3 άδειες ΕΔΧ ΤΑΞΙ και
1 άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ.
8. Τη γνώμη της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, που συγκροτήθηκε με την
21881/29-01-2019 (Α.Δ.Α.: Ψ6Τ17ΛΚ - ΦΧΑ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης, όπως διατυπώνεται στην από
07-02-2019 συνεδρίασή της και την πρότασή της ότι ο
συντελεστής Σi κατά τον υπολογισμό του τύπου, για όλες
τις έδρες της Περιφέρειας Κρήτης να είναι ίσος με 1,5.
9. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 90 του π.δ. 63/2005),
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΔΙΜΤΣΘ) ανά έδρα στην Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύμνης, μετά την εφαρμογή του μαθηματικού
τύπου Α = [(Π + Πv)/1000] *Σi χωρίς προσαύξηση του
βασικού συντελεστή Σi = 1,5 όπως παρακάτω:
1.1 Στην έδρα «Δήμος Ρεθύμνης» Α = 73 άδειες ΕΔΧ.
1.2 Στην έδρα «Δήμος Αγίου Βασιλείου» Α = 11 άδειες
ΕΔΧ.
1.3 Στην έδρα «Δήμος Μυλοποτάμου» Α = 22 άδειες
ΕΔΧ.
1.4 Στην έδρα «Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου Δήμου
Ρεθύμνης» Α = 10 άδειες ΕΔΧ.
1.5 Στην έδρα «Δήμος Αμαρίου» Α = 9 άδειες ΕΔΧ.
1.6 Στην έδρα «Δήμος Ανωγείων» Α = 4 άδειες ΕΔΧ.
2. Επιμερίζουμε για κάθε έδρα τον παραπάνω μέγιστο
αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων ως προς τις άδειες ΕΔΧ
ΤΑΞΙ και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ως εξής:

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ
ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ
72
1 (ΑΜΕΑ)*

11

10

1

22

19

3

10

9

1

9
4

7
3

2
1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
* Του ν. 2465/1997

3. Προσδιορίζουμε την προκύπτουσα διαφορά των υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ ΤΑΞΙ και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ σε σχέση με
τον ως άνω οριζόμενο μέγιστο αριθμό αυτών, τον αριθμό και είδος νέων αδειών που μπορούν να εκδοθούν, καθώς
και υφισταμένων αδειών που μπορούν να μετατραπούν, ανά έδρα ως εξής:
3.1 Στην έδρα «Δήμος Ρεθύμνης» ο μέγιστος αριθμός αδειών ΕΔΧ είναι κατά 5 άδειες μικρότερος από τον υφιστάμενο αριθμό αδειών για ΕΔΧ ΤΑΞΙ και ίσος με τον υφιστάμενο αριθμό αδειών για ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ. Επομένως δεν
χορηγούνται νέες άδειες (δεν συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του
ν. 4070/2012) και δεν εγκρίνεται καμία μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο.
3.2 Στην έδρα «Δήμος Αγίου Βασιλείου» ο μέγιστος αριθμός αδειών ΕΔΧ είναι κατά 9 άδειες μικρότερος από τον
υφιστάμενο αριθμό αδειών για ΕΔΧ ΤΑΞΙ και ίσος με τον υφιστάμενο αριθμό αδειών για ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ. Επομένως
δεν χορηγούνται νέες άδειες (δεν συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα
του ν. 4070/2012) και δεν εγκρίνεται καμία μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο.
3.3 Στην έδρα «Δήμος Μυλοποτάμου» ο μέγιστος αριθμός αδειών ΕΔΧ είναι ίσος με τον υφιστάμενο αριθμό
αδειών για ΕΔΧ ΤΑΞΙ και ίσος με τον υφιστάμενο αριθμό αδειών για ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ. Επομένως δεν χορηγούνται νέες
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άδειες (δεν συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του ν. 4070/2012) και
δεν εγκρίνεται καμία μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε
άλλο τύπο.
3.4 Στην έδρα «Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου Δήμου
Ρεθύμνης» ο μέγιστος αριθμός αδειών ΕΔΧ είναι κατά
8 άδειες μικρότερος από τον υφιστάμενο αριθμό αδειών
για ΕΔΧ ΤΑΞΙ και ίσος με τον υφιστάμενο αριθμό αδειών
για ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ. Επομένως δεν χορηγούνται νέες άδειες
(δεν συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών κατά
τα άρθρα 106 και επόμενα του ν. 4070/2012) και δεν
εγκρίνεται καμία μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε
άλλο τύπο.
3.5 Στην έδρα «Δήμος Αμαρίου» ο μέγιστος αριθμός
αδειών ΕΔΧ είναι ίσος με τον υφιστάμενο αριθμό αδειών
για ΕΔΧ ΤΑΞΙ και ίσος με τον υφιστάμενο αριθμό αδειών
για ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ. Επομένως δεν χορηγούνται νέες άδειες
(δεν συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών κατά
τα άρθρα 106 και επόμενα του ν. 4070/2012) και δεν
εγκρίνεται καμία μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε
άλλο τύπο.
3.6 Στην έδρα «Δήμος Ανωγείων» ο μέγιστος αριθμός
αδειών ΕΔΧ είναι ίσος με τον υφιστάμενο αριθμό αδειών
για ΕΔΧ ΤΑΞΙ και ίσος με τον υφιστάμενο αριθμό αδειών
για ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ. Επομένως δεν χορηγούνται νέες άδειες
(δεν συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών κατά
τα άρθρα 106 και επόμενα του ν. 4070/2012) και δεν
εγκρίνεται καμία μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε
άλλο τύπο.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 697
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Λέσβου για το έτος 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015), με τις οποίες καθορίζονται
η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των O.T.A. α΄ βαθμού, καθώς και το
ύψος αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.
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4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (176 Α΄)».
5. Την οικ. 2/1757/0026/10-01-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Β΄/
12-01-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού δικαιολογητικών για τη
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
6. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου
έχουν αποδυναμωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων και μη πρόσληψης νέων, σε συνδυασμό ότι μετά
την εφαρμογή του ν. 3852/2010 όλες οι υπηρεσίες του
Δήμου έχουν επιφορτιστεί με νέες αρμοδιότητες.
7. Την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων, επειγουσών
αναγκών, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού (μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ.) των υπηρεσιών του Δήμου
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
8. Το γεγονός ότι τον Μάιο έτους 2019 ενόψει των Αυτοδιοικητικών εκλογών οι υπηρεσίες του Δήμου πρόκειται να επιφορτιστούν με τεράστιο όγκο εργασίας πριν και
μετά την διενέργεια των εκλογών με σκοπό την ορθή και
λειτουργική έκβαση αυτών.
9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου αποτελείται από
13 Δημοτικές Ενότητες και 73 Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες όπου συνέχεια προκύπτουν τα απογεύματα
έκτακτες ανάγκες που χρειάζονται την άμεση υποστήριξη των υπαλλήλων για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών.
10. Την αριθμ. 5906/15-02-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπου
βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης κάλυψης της δαπάνης και της καταβολής τη σχετικής αποζημίωσης
που θα προκύψει από τις ως άνω εργασίες στους
ανάλογους ΚΑΕ 10.6012.0000 πίστωση 25.000,00 €,
ΚΑΕ 0.6022.0001 πίστωση 10.000,00, ΚΑΕ 15.6022.0001
πίστωση 5.000,00, ΚΑΕ 20.6012 πίστωση 230.000,00,ΚΑΕ
20.6022.0001 πίστωση 130.000,00, ΚΑΕ 30.6012 πίστωση 20.000,00, ΚΑΕ 30.6022.0001 πίστωση 10.000,00 και
ΚΑΕ 35.6012.0001 πίστωση 6.000,00.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Λέσβου (ΦΕΚ 395/τ.Β΄/21-02-2012) με τις σχετικές τροποποιήσεις του, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2019 (από 1-1-2019 έως
31-12-2019), την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση κατά το έτος 2019, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι
διατάξεις του ν. 4354/2015 για το υπηρετούν ΜΟΝΙΜΟ
και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του Δήμου Λέσβου, ως εξής: Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα.
1. Για εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων δέκα πέντε (15) μόνιμων υπαλλήλων, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού -4-, ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού -1-,
TE Βιβλιοθηκονομίας -1-, TE Διοικητικού - Λογιστικού -1-,
ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης -1-,
ΔΕ Διοικητικού -4-, ΥΕ1 Κλητήρων -3-, και έξι (6) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Τεύχος Β’ 837/08.03.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Για εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων είκοσι τριών (23) μονίμων υπαλλήλων, κλάδου
ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού -5-, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού -3-, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομολόγος -1-, ΠΕ Διοικητικού -7-, TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης -1-, ΔΕ1 Διοικητικού -5- και πέντε (5) υπαλλήλων
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
κλάδου TE Διοίκησης Επιχειρήσεων -1-, TE Λογιστικού -1και ΔΕ Διοικητικού -3-.
3. Για εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου, με μέγιστο αριθμό
απασχολούμενων δέκα (10) μονίμων υπαλλήλων, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών -1-, ΠΕ Γεωπονίας -2-,
TE Τεχν. Γεωπονίας -1-, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών -2-,
ΠΕ1 Διοικητικού -2-, TE Μηχανικών Γεωτεχνίας και Περιβάλλοντος -1-, και ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας -1- και
ενός (1) υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου -1-.
4. Για εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων σαράντα επτά (47) μονίμων υπαλλήλων, κλάδου
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών -12-, ΠΕ Αρχιτεκτόνων -2-,
ΤΕ4 Τεχν. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών -1-, TE Τεχν. Τοπογράφων Μηχανικών -4-, TE Εργοδηγών -1-, ΤΕ3 Τεχν. Πολιτικών Μηχανικών -5-, ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών -2-,
ΤΕ4 Τεχν. Μηχανολόγων -1-, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών -3-, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών -2-, ΔΕ Ηλεκτρολόγων -2-, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου -3-,
ΔΕ Οδηγών -2-, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών -4-, ΔΕ Τεχνιτών -3- και δέκα πέντε (15) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης -1-,
TE Τεχν. Πολ. Μηχανικών -2-, ΠΕ Αρχιτεκτόνων -1-, TE Τεχνολόγων Μηχανολόγων -1-, ΔΕ Τεχνιτών -1-, ΔΕ Ηλεκτρολόγων -1-, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου -2-,
ΥΕ Υδρονομέων -1-, ΔΕ Διοικητικού -2- και ΔΕ Τεχνιτών
Υδραυλικών -1-.
5. Για εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Λέσβου, με
μέγιστο αριθμό απασχολούμενων έξι (6) μονίμων υπαλλήλων, κλάδου ΠΕ3 Πολ. Μηχανικών -1-, ΠΕ11 Πληροφορικής -2-, ΠΕ9 Γεωπονίας -1-, TE Τεχν. Τοπογράφων
Μηχ. -1-, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού -1-.
6. Για εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, με μέγιστο αριθμό
απασχολούμενων δύο (2) μονίμων υπαλλήλων, κλάδου
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων -1-, ΤΕ4 Τεχν. Μηχανολόγων -1και τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου TE Τεχν. Μηχανολόγων Μηχανικών -2-, ΔΕ Διοικητικού -1-.
7. Για εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου,
με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων επτά (7) μονίμων
υπαλλήλων, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού -1-, ΠΕ Γεωπόνων -1-, TE Βιβλιοθηκονόμων -1-, ΔΕ1 Διοικητικού -2-,
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού -1-, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων -1και τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού -2-,
και ΥΕ Καθαριστριών -1-.
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8. Για εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Λέσβου, με μέγιστο
αριθμό απασχολούμενων ένα (1) υπάλληλο, κλάδου
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
9. Για εξυπηρέτηση του Αυτοτελούς Γραφείου Καταγραφής και Διερεύνησης Αξιοποίησης Περιουσίας του
Δήμου Λέσβου, με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων
ένα (1) υπάλληλο, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Δομικών
Έργων -1-.
10. Για εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λέσβου, με μέγιστο αριθμό
απασχολούμενων ένα (1) υπάλληλο, κλάδου ΠΕ9 Γεωπονίας -1-.
Οι κατά τα ως άνω, ώρες απογευματινής υπερωριακής
απασχόλησης μέχρι την 22η ώρα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι -20- ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως
(ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ανά εργαζόμενο εκατόν
είκοσι -120- ώρες ανά εξάμηνο) κατά περίπτωση, με την
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι των τμημάτων και
των διευθύνσεων των υπηρεσιών οι οποίοι θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας.
Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους ανωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
του Δήμου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 19 Φεβρουαρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 07
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και βραδινές ώρες στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μουζακίου για
το έτος 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μουζακίου
(ΦΕΚ 1961/τ.Β΄/08-08-2014) και τα άρθρα που αφορούν:
α) Τη λειτουργία των γραφείων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και συ-
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γκεκριμένα το άρθρο 13, στο οποίο αναφέρεται ότι στις
αρμοδιότητες του τμήματος είναι «Η μέριμνα για την
διανομή του νερού επί 24ωρης βάσης».
β) Το άρθρο 18.1 που αφορά την λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης και στο οποίο αναφέρεται ότι στις
αρμοδιότητες του τμήματος είναι να «Μεριμνά για την
συνεχή λειτουργία των αντλιοστασίων όλο το 24ωρο και
όλες τις ημέρες του χρόνου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού,
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των ΔΕΚΟ
του κεφ. Α του ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις», καθώς και την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ-05/01/2016
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α΄).
4. Την 10/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου με την οποία τροποποιήθηκε το
ωράριο λειτουργίας της Επιχείρησης και καθιερώθηκε
η 24ωρη απασχόληση για όλες τις ημέρες, για το εργατοτεχνικό προσωπικό.
4. Την 42/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Μουζακίου με την οποία εγκρίθηκε η 10/2018 απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου, αποφασίζουμε:
Την απασχόληση τεσσάρων (4) υπαλλήλων εργατοτεχνικού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου κατά τις
νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για
την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης των αντλιοστασίων, την πρόληψη πρόκλησης ζημιών την άμεση αποκατάσταση διακοπών και
βλαβών για την αδιάκοπη παροχή υδροδότησης μέχρι
τις 31-12-2019.
Οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων δεν θα μπορούν να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες το εξάμηνο.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια ωρών απασχόλησης
είναι τα ανώτερα και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο
εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου. Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει
υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο.
Την αρμοδιότητα κατανομής των ανωτέρω ωρών
στους υπαλλήλους έχει ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.
Μουζακίου.
Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων
θα αντιμετωπιστεί από τους κωδικούς Κ.Α. 60.00.0201
με τίτλο «Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης» και
Κ.Α. 60.03.0102 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης» εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για το έτος 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μουζάκι, 18 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 06
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μουζακίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) τις απογευματινές ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής,
για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του έτους 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της παρ. Γ υποπαρ. Γ1 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/
τ.Α΄/12-11-2012).
2. Του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
τ.Α΄/27-10-2011).
3. Του άρθρου 176 παρ. 1 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/
τ.Α΄/05-05-2014).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/
2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού,
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των ΔΕΚΟ του
κεφ. Α του ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις», καθώς και την 2/1015/ΔΕΠ-05/01/2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6. Τη σύσταση πράξης ίδρυσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Μουζακίου
(ΦΕΚ 1439/τ.Β΄/27-11-2000), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
(ΦΕΚ 1461/τ.Β΄/21-07-2014).
8. Το γεγονός ότι κατά το α΄ εξάμηνο του 2019 δεν θα
γίνει υπέρβαση των 120 ωρών ανά εξάμηνο κατά υπάλληλο και ομοίως για το β΄ εξάμηνο του 2019, αντίστοιχα.
9. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις
5.000,00 € και 2.000,00 € σε βάρος των κωδικών,
Κ.Α. 60.00.0201 «Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης»
και Κ.Α. 60.03.0102 «Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής
απασχόλησης», αντίστοιχα για την αντιμετώπιση των
ανωτέρω δαπανών, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
έτους 2019.
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και επειγουσών εργασιών,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία
των εν γένει υποδομών, δικτύων εγκαταστάσεων της
επιχείρησης, η αποκατάσταση βλαβών, διακοπών και η
αδιάλειπτη υδροδότηση των δημοτών, αποφασίζουμε:
Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, του εργατοτεχνικού της Δ.Ε.Υ.Α.
Μουζακίου για το α΄ και β΄ εξάμηνα του 2019 ως εξής:
α) Τέσσερις υπάλληλοι (4) για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι ογδόντα ώρες (80) ανά υπάλληλο
για το α΄ εξάμηνο του 2019, πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου.
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β) Τέσσερις υπάλληλοι (4) για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι ώρες (120) ανά υπάλληλο
για το β΄ εξάμηνο του 2019, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει το ύψος των εγγεγραμμένων
πιστώσεων στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μουζάκι, 18 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην 2111.8-4/89666/2018/05-12-2018 απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5769/
τ.Β΄/21-12-2018, στη σελίδα 67874, στην α΄ στήλη, στον 8o στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «... οδηγίας 65/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) από το Κέντρο Ελέγχου
Αποστολών COSPAS-SARSAT να ανακοινώσει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.»,
στο ορθό: «... οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών COSPAS-SARSAT, για σκοπούς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Αποδέκτες των δεδομένων
δύνανται για τους ανωτέρω σκοπούς να είναι τρίτοι για τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται το Κέντρο Ελέγχου
Αποστολών COSPAS-SARSAT να ανακοινώσει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(7)
Στην Γ2α/54131/18/04-02-2019 απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 413/τ.Β΄/14-02-2019, στη σελίδα 5620, αντικαθίσταται ο πίνακας ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1

26

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1

19

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1

7

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

1

19

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(8)
Στην 278753/27-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου «Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων
στο Δήμο Καλαμάτας για το έτος 2019», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6128/τ.Β΄/31-12-2018, στην προτελευταία
παράγραφο διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «...60.6042.03, 60.6042.04...»,
στο ορθό: «...60.6422.01, 60.6422.02...».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)
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Στην 130459/02-07-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2780/12-07-2018
(τεύχος Β΄) στη σελίδα 35704, στην Β΄ στήλη, στο στίχο 16 εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «...(αρ. 21).»,
στο ορθό: «...(αριθμ. 22).».
(Από την Περιφέρεια Αττικής)
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