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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ROLACS S.A.» που εδρεύει στον Παναμά.

2

Τροποποίηση της 2133.3/33761/2018/8.5.2018
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση
ναυτιλιακών εγγράφων πλοίων στο πλαίσιο της
διαδικασίας κατάπλου και απόπλου» (Β΄ 1933).

3

Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης
εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο
Δομοκού, Νομού Φθιώτιδας, για το έτος 2019.

4

Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στον
ΤΟΕΒ Κρύας Βρύσης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην 326/10.12.2018 απόφαση του Δημάρχου Αντιπάρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6171/τ.Β΄/31.12.2018.

6

Διόρθωση σφάλματος στην απόφ. 868/27.12.2018
του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6015/τ.Β΄/31.12.2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2212.2-1/5228/7855/2019
(1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ROLACS S.A.» που
εδρεύει στον Παναμά.
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),

Αρ. Φύλλου 369

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 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),
θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016).
ι. 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 αντικαταστάθηκε 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),
ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής...»,
ιβ. του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α΄/29.8.2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»,
ιγ. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29.8.2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιδ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20.12.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - 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 Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Το αριθμ. 251298052959 0312 0040 e-παράβολο
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Την από 9 Ιανουαρίου 2019 αίτηση της εταιρείας
«ROLACS S.A.», αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου
ή υποκαταστήματος της εταιρείας «ROLACS S.A.» που
εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του
ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από
το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο
με ναυλώσεις, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή
ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω
από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα
επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες:
α. H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού
με τις εργασίες αυτές.
β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.
γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται
οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.
δ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της
Ελλάδος ή του Εξωτερικού.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα
που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «ROLACS S.A.» που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού
δολαρίων ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25
του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, καθώς
και των όρων της απόφασης αυτής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο
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στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας
και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Δ/νση του Γραφείου ή
Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο των
εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος και
την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού
προσωπικού που απασχολείται σ΄ αυτό και το ποσό που
εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς
και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.
ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα,
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου
των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα
παραστατικά.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
από την μεταβολή που έγινε.
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δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κάθε
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου
από της συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ
εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του
Γραφείου ή Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την
απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
του εδαφ. 2 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31
του ν. 4150/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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Αριθμ. 2133.3/8174/2019
(2)
Τροποποίηση της 2133.3/33761/2018/8.5.2018
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση
ναυτιλιακών εγγράφων πλοίων στο πλαίσιο της
διαδικασίας κατάπλου και απόπλου» (Β΄ 1933).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 120 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), καθώς και
του άρθρου 46 του ίδιου Κώδικα,
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114),
δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου
16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης
των αλιευτικών πλοίων και απλούστευσης της διαδικασίας ελέγχου και θεώρησης των ναυτιλιακών τους εγγράφων, κατά τον κατάπλου και απόπλου τους σε/από
λιμένες.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 2133.3/33761/2018/
8.5.2018 απόφασης ΥΝΑΝΠ (Β΄ 1933)
Η περίπτωση α. της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της
αριθμ. 2133.3/33761/2018/8.5.2018 απόφασης ΥΝΑΝΠ
(Β΄ 1933) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Για τα αλιευτικά πλοία κάθε τριάντα (30) ημέρες
και για τα ναυαγοσωστικά πλοία κάθε δεκαπέντε (15)
ημέρες.».
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 1 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 415/10335
(3)
Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων
στο Δήμο Δομοκού, Νομού Φθιώτιδας, για το
έτος 2019.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ιδίως των άρθρων 1, 6, 58 και
280,
β) του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄
94) και ιδίως των άρθρων 2 και 3 της υποπαρ. Δ.9, της
παρ. Δ του άρθρου 2,
γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131) και ιδίως
της παρ. 2, περ. θ του άρθρου 5 και της παρ. 2, περ. β
του άρθρου 7,
δ) του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 93),
ε) του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) - «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και
άλλες διατάξεις»,
στ) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 47),
η) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).
2. Την αριθμ. 27524/18.10.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί
επιλογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Β΄ 2364).
3. Την αριθμ. 44466/17.12.2015 απόφαση - προκήρυξη αριθμ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:
6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ).
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4. Την αριθμ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του
Ευαγγέλου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ.
250).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 26.8.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 102).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο γγ του
π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 231).
7) Το αριθμ. 417/16.1.2019 έγγραφο του Δήμου Δομοκού.
8) Τις ανάγκες του Δήμου Δομοκού για μετακίνηση
εκτός έδρας των δημοτικών υπαλλήλων (για τη διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου εκτός έδρας, τη συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάρια, κλπ).
9) Την 412/16.1.2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού.
10) Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την
απόφαση αυτή έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
οικ. έτους 2019 του Δήμου Δομοκού, και συγκεκριμένα
στους: ΚΑ 10.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» ποσού 5.000,00 € και
στον ΚΑ 30.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων υπαλλήλων» ποσού 5.000,00 €, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Δομοκού, για το έτος 2019
ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4

20

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

40

ΠΕ Δ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

3

15

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

1

5

ΤΕ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

1

5

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

5

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

5

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8

25

ΔΕ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

2

10

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

5

10

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ

4

15

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3

10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

10
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Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 1 Φεβρουαρίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

(4)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στον
ΤΟΕΒ Κρύας Βρύσης.
ΤΟ ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΤΟΕΒ) ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
(συνεδρίαση 2/θέμα 3/30.1.2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρον 7 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(176/Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής
του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).
2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ),
καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α΄του ν. 3429/2005 (Α΄
134) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.
3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015,
στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο
θέμα 3ο «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στον ΤΟΕΒ
Κρύας Βρύσης» και ιδίως το γεγονός ότι οι αυξημένες
υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού - πέρα από την
περίοδο λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευτική περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε
24ωρη βάση) - υπάρχουν και καθ΄ όλο το έτος εξαιτίας
των οργανικών κενών.
5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πόροι
των Ο.Ε.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές
των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»).
6. Το άρθρο 4 του Κανονισμού Αρδεύσεως του Οργανισμού, που αναφέρει ότι «η λειτουργία του αρδευτικού
δικτύου σε ολόκληρη την αρδευτική περίοδο θα είναι
24ωρη. Ο τρόπος που θα λειτουργούν οι διώρυγες, η
παροχή τους σε νερό και οτιδήποτε άλλο που θα αφορά
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την διανομή του ποτιστικού νερού, θα καθορίζονται από
το πρόγραμμα διανομής», αποφασίζει ομόφωνα:
α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του
2019, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 όπως
ισχύει.
Ειδικότερα, για το Α΄ εξάμηνο του 2019 απογευματινή
υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής
εργασίας μέχρι 120 ώρες για επτά (7) Εποχικούς υπαλλήλους. Μέχρι 96 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες για επτά (7) Εποχικούς υπαλλήλους. Αφορά συνολικά επτά (7) υπαλλήλους και χίλιες
πεντακόσιες δώδεκα (1512) ώρες συνολικά κατ’ ανώτερο
όριο.
Για το Β΄ εξάμηνο του 2019 απογευματινή υπερωριακή
εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας
μέχρι 120 ώρες για επτά (7) Εποχικούς υπαλλήλους. Μέχρι 96 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες για επτά (7) Εποχικούς υπαλλήλους. Αφορά
συνολικά επτά (7) υπαλλήλους και χίλιες πεντακόσιες
δώδεκα (1512) ώρες συνολικά κατ’ ανώτερο όριο.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘ.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ

7

ΣΥΝΟΛΟ

7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
ΕΩΣ 120 ΩΡΕΣ

840

ΩΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΩΣ 96 ΩΡΕΣ

672

ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

1512

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘ.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ

7

ΣΥΝΟΛΟ

7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
ΕΩΣ 120 ΩΡΕΣ

840

ΩΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΩΣ 96 ΩΡΕΣ

672

ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

1512

β) Ανώτερο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
και για την παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των
ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019,
καθίσταται το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην 326/10.12.2018 απόφαση του Δημάρχου Αντιπάρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6171/τ.Β΄/31.12.2018,
στη σελίδα 72745, στην β΄ στήλη, στον 12ο στίχο, εκ των
άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: « απασχόλησης αλλοδαπών »
στο ορθό: « απασχόλησης υπαλλήλων ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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(6)
Στην απόφ. 868/27.12.2018 του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6015/τ.Β΄/31.12.2018,
στη σελίδα 71085, στην α΄ στήλη, διορθώνονται:
1. Στον 4ο στίχο, εκ των άνω,
2. Στον 12ο στίχο, εκ των άνω,
τα εσφαλμένα: « Δήμου Ρεθύμνης. »
στα ορθά: « Δήμου Αγίου Βασιλείου. »
3. Στον 13ο στίχο, εκ των άνω,
το εσφαλμένο: « Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ »
στο ορθό: « Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02003691202190008*

