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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός επί μέρους εργασιών συντήρησης
που επιτρέπεται να εκτελεί το πλήρωμα του πλοίου, όταν αυτό βρίσκεται σε εγκαταστάσεις Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή ΝΑ.ΖΩ.

2

Απαγόρευση Θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018.

3

Ρύθμιση θήρας στη ζώνη Α του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Αμβρακικού Π.Ε. Πρέβεζας.

4

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καλαμπάκας.

5

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου
Τριφυλίας για το έτος 2017.

6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διοικητικής
υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μαντουδίου Λίμνης - Αγίας Άννας με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 104765/ΔΒΠ1674/Γ427
(1)
Καθορισμός επί μέρους εργασιών συντήρησης
που επιτρέπεται να εκτελεί το πλήρωμα του πλοίου, όταν αυτό βρίσκεται σε εγκαταστάσεις Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή ΝΑ.ΖΩ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 3551/2007 «Μητρώο Επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων»
(Α΄76) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 3.
2. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
3. Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄170).

Αρ. Φύλλου 3831

4. Του π.δ. 116/2014«Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185).
5. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων .... Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ...» (Α΄208).
6. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210) και της
απόφασης Υ197/17.11.2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722).
7. 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»... (Α΄ 114).
8. Του π.δ. 70/1990 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» (Α΄31)
9. Του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Κώδικα» (Α΄261).
10. Του π.δ. 1349/1981 «Κανονισμός προλήψεως εργατικών ατυχημάτων εις τα πλοία» (Α΄ 336).
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι επιμέρους εργασίες συντήρησης που επιτρέπεται να εκτελεί
το πλήρωμα του πλοίου, όταν αυτό βρίσκεται σε εγκαταστάσεις Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων ή σε
Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οι
ακόλουθοι όροι έχουν την έναντι αυτών προσδιοριζόμενη έννοια:
α. Πλοίο, μετατροπή, επισκευή, συντήρηση, ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, εργοληπτικές επιχειρήσεις
πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείου , ειδικές
επιχειρήσεις, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ως ορίζονται
στο άρθρο 2 του ν. 3551/2007 (Α΄76).
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β. Θερμή εργασία, ψυχρή εργασία, κύριος του έργου
ως ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 70/1990 «Υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες»
(Α΄31).
γ. Πλήρωμα είναι το σύνολο των ναυτολογημένων
προσώπων που απασχολούνται στο πλοίο.
Άρθρο 3
Εκτελούμενες εργασίες από το πλήρωμα
1. Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών μετατροπής,
επισκευής και συντήρησης πλοίων που βρίσκονται σε
χώρους Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων ή σε
Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες, το πλήρωμα δύναται να
εκτελεί αποκλειστικά και μόνο μικρής έκτασης εργασίες
συντήρησης του πλοίου, ήτοι :
α. καθάρισμα χώρων ενδιαίτησης, μηχανοστασίου, βοηθητικών μηχανημάτων, χώρων αποθήκευσης πλην χώρων φορτίων, καθώς και εξωτερικών χώρων του πλοίου,
β. αποσκωρίωση και βαφή με εργαλεία χειρός σε εντοπισμένα σημεία περιορισμένης έκτασης και
γ. συντήρηση μερών κύριων και βοηθητικών συστημάτων,
οι οποίες και θα πρέπει να είναι συμβατές με την
ειδικότητα έκαστου μέλους του πληρώματος. Σε καμία περίπτωση δεν θα εκτελείται θερμή εργασία όπως
αυτή ορίζεται στην παράγραφο (β) του άρθρου 2 της
παρούσης.
2. Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συντήρησης, το πλήρωμα πρέπει να φέρει τον προβλεπόμενο
εξοπλισμό ασφαλείας και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τη ναυτική εργασία, ιδίως στο π.δ. 1349/1981 «Κανονισμός προλήψεως
εργατικών ατυχημάτων εις τα πλοία» (Α΄ 336).
3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών μετατροπής ή επισκευής του πλοίου από το
πλήρωμα.
Άρθρο 4
Όργανα ελέγχου - Κυρώσεις
1. Ο έλεγχος εφαρμογής της παρούσας ανατίθεται στα
όργανα των αρμοδίων Λιμενικών Αρχών.
2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας,
ανεξάρτητα των συντρεχουσων ποινικών και αστικών
ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται με
απόφαση από την κατά περίπτωση αρμόδια Λιμενική
Αρχή και κατόπιν κλήσης σε απολογία του πλοιάρχου,
πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι πέντε χιλιάδες
(5.000) Ευρώ, ανάλογα με την συχνότητα και την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261). Υπόχρεοι για
την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και
εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών και ο πλοίαρχος
του πλοίου.
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 3831/02.11.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Οικονομίας και Ανάπτυξης Νησιωτικής Πολιτικής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 153570 ΑΒ.ΑΔ: 42
(2)
Απαγόρευση Θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β. τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις»,
γ. τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικών και άλλες διατάξεις,
δ. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
ε. τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
στ. τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 ΦΕΚ 234/τ. Α΄/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/
22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές
διατάξεις».
2. Την αριθμ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης
Βασίλειος του Πολυκάρπου.
3. Το άρθρο 258 παρ. 3β και 3 στ΄ του ν.δ. 86/1969
«Περί δασικού Κώδικα» όπως αντικαταστάθηκε με τις
παρ. 2 και 3 του άρθρ. 7 ν. 177/1975 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/1975).
4. Το άρθρου 3 παρ. 5 της αριθ. 414985/29-11-1985
(ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18-12-1985) κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 87578/703/6-3-2007 κοινή υπουρ-
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Τεύχος Β’ 3831/02.11.2017

γική απόφαση σε συμμόρφωση με την 79/409/2-4-1979
οδηγία της Ε.Ε «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών».
5. Την Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/
6-9-2010) κοινή υπουργική απόφαση.
6. Την αριθμ. 159489/1969/31-07-2017 (ΦΕΚ 2809/
τ.Β΄/10-08-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας
για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018».
7. Την από 10-10-2017 εισήγηση της Τρύφων Ειρήνης,
Δασοπόνου και τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας.
8. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας στο Ν. Φλώρινας έναντι των δυσμενών καιρικών
συνθηκών που μπορεί να εκδηλωθούν στην περιοχή
μας, κατά τη διάρκεια των οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων και τα οποία
καιρικά φαινόμενα καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη
τη διαβίωση των ειδών της άγριας πανίδας, εντός των
βιοτόπων τους.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην
περιοχή αρμοδιότητάς μας (όρια της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής
περιόδου 2017-2018, όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως
των ιχνών επί της χιόνος και σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως
δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού
μεγάλης διάρκειας και έντασης.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969 και ν. 996/1971,
του ν. 177/1975 και των αριθ. 414985/29-11-1985
και Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 κοινή υπουργική
απόφαση, όπως ισχύουν.
Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται
στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ.,
των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας, μέλη των Κυνηγετικών
Συλλόγων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι το
τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 10 Οκτωβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 151962 Α.Β.Α.Δ.: 2/2017
(3)
Ρύθμιση θήρας στη ζώνη Α του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Αμβρακικού Π.Ε. Πρέβεζας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνω-
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ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις»,
δ) του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,
ε) της αριθ. 13912/15-5-2017 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 με την οποία
διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος
του Πολυκάρπου,
στ) του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/
7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
ζ) του π.δ. 141 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του
ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240Α/22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις,
η) του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικα» που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
7 του ν.δ. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969».
θ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
2. Την αριθ. 414985/22-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας
σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996,
294283/23-12-1997 και 87578/703/6-3-2007 κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
3. Την υπ' αριθ. 11989/14-3-2008 κοινή υπουργική
απόφαση "Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων
και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως
Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και
περιορισμών".
4. Τις αριθ. 135500/2541/11-9-2013 (ΦΕΚ 2293Β΄/
13-9-2013) και 157685/1522/21-9-2017 (ΦΕΚ 3493Β΄/
5-10-2017 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό
Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού".
5. Την αριθ. 159489/1969/31-7-2017 (ΦΕΚ 2809 Β΄/
10-8-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με τις ρυθμίσεις
θήρας για την περίοδο 2017-2018.
6. Την με αριθ. πρωτ. 139327/1834/29-3-2016 διαταγή
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με τη δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών
Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
7. Τη θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας Βασιλείου Δάλαρου, αποφασίζουμε:
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Ρυθμίζουμε την άσκηση θήρας στον υγροβιότοπο του
Αμβρακικού μέχρι 20-9-2018 ως εξής:
Α) Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηρεύσιμων
ειδών στην έκταση της Ζώνης Α του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Αμβρακικού, που περιλαμβάνεται
εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Πρέβεζας,
έτσι όπως αυτή οριοθετείται στην κοινή υπουργική
απόφαση 11989/14-3-2008, με την εξαίρεση που ακολουθεί.
Β) Επιτρέπουμε την άσκηση θήρας, στα πλαίσια των
ρυθμιστικών αποφάσεων θήρας του ΥΠΕΝ για το χρονικό διάστημα έως 20-9-2018, σε τμήμα της ζώνης Α (ζώνη
πλημμύρων) του υγροβιότοπου Αμβρακικού, εμβαδού
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χιλίων πεντακοσίων (1500) στρεμμάτων που περιλαμβάνεται μεταξύ του ποταμού Λούρου (ανατολικά) και
του δυτικού αναχώματος του (δυτικά), από το ύψος του
δάσους του Αγίου Βαρνάβα (βόρεια), μέχρι το ύψος των
Αγίων Αποστόλων Νέας Σαμψούντας (νότια).
Οι παραπάνω περιοχές Α και Β αποτυπώνονται στο
συνημμένο χάρτη (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87) κλίμακας
1: 100.000, που συνοδεύει την παρούσα.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στο ΦΕΚ και λήγει στις 20-9-2018. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 9 Οκτωβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. 14084/180779
(4)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καλαμπάκας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97, 98, 201, 214, 224, 254,
257, 258, 266 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
2. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄21),
με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α στο ν. 4325/2015.
3. Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (Α΄47).
4. Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (Α΄231).
5. Την 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΥΟΔΔ 250).
6. Των άρθρων 6, και 9 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» (Α΄97).
7. Των άρθρων 10, 87, 161, 162, 163 και 165 του
ν. 3584/2007 (Α΄143) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38
του ν. 3801/2009 (Α΄163)
8. Του άρθρου 34 του ν. 2190/94 (Α΄28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Δ/σης».
9. Toυ v. 3839/2010 (A΄51) και του άρθρου 51 του
ν. 3905/2010 (Α΄219).
10. Των άρθρων 11, και 18, παρ. 2 του ν. 2539/1997
(Α΄24) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του
άρθρου 13 του ν. 2672/1998 (Α΄290) «Οικονομικοί Πόροι
της Νομ/κής Αυτ/σης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
11. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005» (Α΄/98).
12. Του ν. 3274/2004 (Α΄195) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού».
13. Του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α΄94) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999» (Α΄121) και άλλες διατάξεις.
14. Των: π.δ. 37.α/1987, 22/90, 50/2001, 347/2003,
44/2005, 116/2006, 146/2007 και 19/2011.
15. Την 6983/85785/01-06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής
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Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (Β΄/2002) όπως διορθώθηκε με το
ΦΕΚ τ.Β΄/2189/27.6.2017 και ισχύει.
16. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 22159/30-06-2017 (εγκύκλιο
19) του Υπουργείου Εσωτερικών.
17. Το αριθμ. πρωτ. 25144/24-07-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
18. Το αριθμ. πρωτ. 13157/169192/4-10-2017 έγγραφο.
19. Την 1/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σκοπέλου, με τη σύσταση δέκα (10)
νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας εν
γένει, προκειμένου να καλυφθούν οι αντίστοιχες ανάγκες
και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών
και η προστασία της δημόσιας υγείας του Δήμου Βόλου.
20. Την 211/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμπάκας, με την οποία βεβαιώνει
την επάρκεια των πιστώσεων (συνολικού κόστους
141.500,00 €), για τη σύσταση νέων θέσεων στον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου
Καλαμπάκας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4479/2017, καθώς και ότι η ετήσια δαπάνη του
βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά
παρέκκλιση της παρ. 3, του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.
21. Την 197/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας, περί τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε.Υ) του Δήμου,
και τη σύσταση δέκα (10) νέων θέσεων ανταποδοτικών
υπηρεσιών καθαριότητας εν γένει, προκειμένου να καλυφθούν οι υφιστάμενες ανάγκες και να διασφαλιστεί η
εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
22. Το αριθμ. 8/26-9-2017 πρακτικό του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Τρικάλων, με το οποίο
αποφασίζει ομόφωνα, υπέρ τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καλαμπάκας, όπως περιγράφεται στην 197/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
23. Την 16793/102201/23-9-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε.Υ.) του Δήμου Καλαμπάκας»
(Β΄2276) (ΑΔΑ:45Ο1ΟΡ10-ΑΜΑ), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 197/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του
Δήμου Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων, όπως αυτός ισχύει για την
σύσταση των παρακάτω αναφερόμενων νέων οργανικών
θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα, οι οποίες θεωρούνται απολύτως αναγκαίες για
τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των
ανταποδοτικών υπηρεσιών σχετικές με την καθαριότητα
για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών:
α/α Κατηγορία εκπ/σης κλάδος Αριθμός προτεινόμενων νέων θέσεων.
1. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων δέκα (10)
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Η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού
κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.
3 του άρθρου 10 του ν. 4354/2015. Το ύψος της συνολικής
δαπάνης που προκαλείται για την πληρωμή του προαναφερθέντος αιτούμενου προς πρόσληψη ή διορισμό,προσωπικού (συνολικά 10 άτομα), ανέρχεται σε 141.500,00€
κατ' έτος, και το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί στην
υπηρεσία Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού.
Ανάλογα θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του έτους που θα πραγματοποιηθούν οι
προσλήψεις/διορισμοί, και θα υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς
των επόμενων ετών, με επιβάρυνση των κάτωθι Κ.Α Εξόδων:
Ύψος εκτιμώμενης
Υπηρεσίες
Κ.Α Εξόδων Ετήσιας δαπάνης
ανά υπηρεσία
20.6041
70.000,00
Καθαριότητας 20.6054.001 21.500,00
Ηλεκτροφωτισμού 30.6041.001 38.000,00
30.6054.001 12.000,0
Συνολική ετήσια
141.500,00
δαπάνη φορέα
Οι ανωτέρω αναφερόμενες νέες οργανικές θέσεις προστίθενται στις ήδη προβλεπόμενες στους αντίστοιχους
κλάδους του ισχύοντα Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα στο άρθρο 20 Κλάδος Υ.Ε. (ΦΕΚ τ. Β΄2276/1210/2011).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 16793/
102201/23-09-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου μας, η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2276/12-10-2011/τ.Β΄ (ΑΔΑ45Ο1ΟΡ10-ΑΜΑ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 16 Οκτωβρίου 2017
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Λάρισας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΟΥΛΗ
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τ.Α΄/2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 36 παρ.
2 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/τ.Α/1.8.2017).
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ/τος 139/2010
(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
7. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
8. Το αριθμ. 19600/20.9.2017 έγγραφο του Δήμου
Τριφυλίας με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών
κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Τριφυλίας για
το έτος 2017, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου
Τριφυλίας για το έτος 2017, ως κατωτέρω:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΑΝΑ ΑΙΡΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2017

ΑΙΡΕΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

30

ΑΙΡΕΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ (6)

5

ΑΙΡΕΤΟΣ

I

Αριθμ. 232931
(5)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Τριφυλίας για το έτος 2017.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
15
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (3)
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή της
απόφασης αυτής θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Τριφυλίας όπου έχει
εγγραφεί πίστωση 5.000,00 € «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 17 Οκτωβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

46586

Αριθμ. απόφ. 763
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου
για τη διοικητική υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης»».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 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 (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και
των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (314/Α΄) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις».
3. Την υπ' αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 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 (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 (314/Α΄) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
4. Την ανάγκη της γραμματειακής υποστήριξης και
εξυπηρέτησης των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
δεδομένου ότι στερείται μόνιμου προσωπικού με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η απασχόληση ενός υπαλλήλου
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν
λόγω της ιδιαιτερότητας και της φύσης των θεμάτων
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Τεύχος Β’ 3831/02.11.2017

5. Την υπ' αριθμ. 578/7299/01.08.2017 απόφαση περί
ανάθεσης εκτέλεσης της διοικητικής υπηρεσίας του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μία (1) υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
έως και 31-12-2017 για μία (1) υπάλληλο του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης -Αγίας Άννας, κατηγορίας/ κλάδου ΔΕ
Διοικητικού στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της
διοικητικής εργασίας του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Καθορίζουμε το όριο υπερωριακής εργασίας να είναι
αυτό που πραγματοποιείται χωρίς να ξεπερνά το ανώτατο όριο των εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά εξάμηνο
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των
δύο εξαμήνων.
Η ωριαία αμοιβή θα καθορίζεται με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 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 (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 (314/Α΄) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
Η δαπάνη της αμοιβής θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012.0001
του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας που φέρει την
ένδειξη: «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση»
με συνολική πίστωση 5.000,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λίμνη, 5 Οκτωβρίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
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