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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε
υπάλληλο του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών.

2

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Υπαλλήλους του
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

3

Aναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

4

Aναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

5

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο
του Δήμου Μακρακώμης, σε αντικατάσταση ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας του
Δήμου Μακρακώμης.

6

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου όλων των υπηρεσιών του Δήμου Ερυμάνθου για το Β΄ εξάμηνο του 2020.

7

Υπερωρίες προσωπικού για το β΄ εξάμηνο του
έτους 2020.

Αρ. Φύλλου 3081

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2927

(1)

Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε
υπάλληλο του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26).
β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως ισχύει.
3. Το υπ’ αρ. 4145/3-5-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης Χανίων,
για την απονομή επαίνου στον ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο
του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Φύλαξης του
Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών που υπηρετούσε στο
ΚΚ. Χανίων, για τις εξαιρετικές του πράξεις που τιμούν
την υπηρεσία και τα στελέχη της.
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4. Την από 18-5-2020 σύμφωνη γνώμη του Ειδικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης υπέρ της απονομής της ηθικής
αμοιβής και ειδικότερα του επαίνου στον υπάλληλο για
τις εξαιρετικές του πράξεις, αποφασίζουμε:
Την απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου, στον
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο του Γεωργίου, υπάλληλο του
κλάδου ΔΕ Φύλαξης του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών για τις εξαιρετικές του πράξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Τεύχος B’ 3081/24.07.2020

τμήματος βαφείου, εξοικονομώντας για την υπηρεσία
οικονομικό όφελος ύψους 9.385 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα του ΓΕΣ/
Β5(ΔΠΠ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα
με το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και στη συνέχεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-Υπηρεσίες του
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ι

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργάνωσης
και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης

Αριθμ. Φ.2.1/4605
(3)
Aναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Ι. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ. 473/44/635499/Σ.1957
(2)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Υπαλλήλους του
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(Α΄26).
2. Την υπ’ αρ. Φ.470/43/48375/Σ.12570/29-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας «Διορισμός του Αντωνίου Οικονόμου ως μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας» (ΥΟΔΔ 517).
3. Την υπ’ αρ. Φ.010/2/54609/Σ.14394/26/8/2019
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 3351).
4. Το υπ’ αρ. Φ.473/6/128893/Σ.4952/16.4.2020/ΑΣΔΥΣ/
ΔΜΠ/ΥΔΝΣΗ ΠΠ/1ο έγγραφο.
5. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (αριθμ. πρακτικού
19/18.06.2020).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στους
Μ.Υ. Πρίντζο Γεώργιο του Ευσταθίου (ΑΜ:15772), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρονικής/Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας, με βαθμό Α΄ και
Στασινό Ευρυσθέα του Αριστοτέλη (ΑΜ:15245), κλάδου
ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Οχημάτων Μάχης, με βαθμό Α΄, της δύναμης
του 304 ΠΕΒ, καθώς προσέφεραν εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών επιδεικνύοντας ενδιαφέρον και άριστη
επαγγελματική κατάρτιση, πέραν των καθηκόντων
τους, προέβησαν στην επισκευή της συσκευής «Θάλαμος Αμμοβολής (Vaqua Wet Blast Processing Unit)» του

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και ιδίως του
άρθρου 204.
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Α΄ 109).
5. Την υπ’ αρ. Φ.3/897/97652/Γ1/25.9.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό
Σχολείο» (Β΄ 1507), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ’ αρ. Φ.3/898/97652/Γ1/25.9.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία» (Β΄ 1507), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το υπ’ αρ. 5614 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων
και Νηπιαγωγείων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, για το σχολικό έτος 2020-2021,
εξαιτίας έλλειψης μαθητικού δυναμικού, ως ακολούθως:
1. Νηπιαγωγείο Ανάφης
2. Νηπιαγωγείο Ηρακλείας
3. Νηπιαγωγείο Απόλλωνα Νάξου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 8 Ιουλίου 2020
Η Περιφερειακή Διευθύντρια
ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ
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Αριθμ. Φ.2.1/4539
(4)
Aναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και ιδίως του
άρθρου 204.
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. Φ.3/897/97652/Γ1/25.9.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό
Σχολείο» (Β΄ 1507), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ’ αρ. Φ.3/898/97652/Γ1/25.9.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία» (Β΄ 1507), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αρ. 4414/29-06-2020 εισήγηση του Αν. Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
8. Το υπ’ αρ. 4415/29-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
9. Την έλλειψη μαθητικού δυναμικού καθώς και την
έλλειψη κτηριακών υποδομών.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων
και Νηπιαγωγείων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, για το σχολικό έτος 2020 2021, ως ακολούθως:
1. 1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κρητικών Ρόδου.
2. 1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μεσοχωρίου Καρπάθου.
3. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Κρητηνίας Ρόδου.
4. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Όθους Καρπάθου.
5. 2ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας Κω.
6. Δημοτικό Σχολείο Κώφων Βαρηκόων Ρόδου.
7. 2ο 1/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
8. 23ο Νηπιαγωγείο Ρόδου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 8 Ιουλίου 2020
Η Περιφερειακή Διευθύντρια
ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ
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Αριθμ. 101476
(5)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο
του Δήμου Μακρακώμης, σε αντικατάσταση ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας του
Δήμου Μακρακώμης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2) του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν
μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και
16) του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
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 άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).
5) του άρθρου 5 (παρ. 20) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
6) του άρθρου 8 (παραγρ. 4, περίπτ. γγ) του π.δ.
138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).
7) της υπ’ αρ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής
περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β΄ 1984).
8) της Εγκυκλίου 65 (Α.Π. Φ.127080/57510/31-12-2010)
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9) της υπ’ αρ. 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).
10) του άρθρου 1 (παρ. 3) της υπ’ αρ. οικ. 6983/85785/
01.07.2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής
στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων
της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως (Β΄ 2002), όπως ισχύει.
Β) α) Το υπ’ αρ. 8516/6092/01-07-2020 έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης με συνημμένη την υπ’ αρ. 8515/6091/
01-07-2020 απόφαση του Δημάρχου Μακρακώμης, σχετικά με αντικατάσταση ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας
Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.
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β) Την αρ. 8180/29-06-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης, περί ύπαρξης
πιστώσεων στον ΚΑΕ 10.6012.002 ποσού 4.000,00 € για
αμοιβές ληξιάρχων, του προϋπολογισμού του Δήμου ,
οικονομικού έτους 2020.
Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και για το επόμενο έτος, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου για τη Δημοτική
Ενότητα Σπερχειάδας , στην υπάλληλο Κατσίφα Βασιλική
του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄, σε
αντικατάσταση της υφιστάμενης ορισθείσας ληξιάρχου
Κουρέλη Ελένης του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με
βαθμό Α΄.
Μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθήκοντα ληξιάρχου για την Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας θα ασκούνται από τον Δήμαρχο Μακρακώμης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 11937/7380/25-09-2019
απόφαση Δημάρχου Μακρακώμης, η οποία εγκρίθηκε
με την υπ’ αρ. 6101/169115/09-10-2019 απόφαση και
δημοσιεύτηκε στο (Β΄ 3866).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 9 Ιουλίου 2020
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 54
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισμένου χρόνου όλων των υπηρεσιών του
Δήμου Ερυμάνθου για το Β΄ εξάμηνο του 2020.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 (περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (περί υπερωριακής
εργασίας απογευματινών ωρών μέχρι 120 ώρες ανά
υπάλληλο, ανά εξάμηνο) του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των OTA
α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ, καθώς και των
ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις» (Α΄ 176).
3. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη απασχόληση
προσωπικού του Δήμου, πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας, λαμβανόμενης υπόψη της γενικής
μείωσης του προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων
και του περιορισμού των προσλήψεων για την κάλυψη
των παρακάτω αναγκών που προκύπτουν για την εύ-
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ρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, όπου
το υπηρετούν προσωπικό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
στο κανονικό του ωράριο τις ανάγκες αποκομιδής των
απορριμμάτων και πλύσης κάδων.
4. Την αναγκαιότητα πρόληψης και αποκατάστασης
των ζημιών μετά από σφοδρές κακοκαιρίες, θεομηνίες
και έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν συχνά τον
ορεινό Δήμο Ερυμάνθου.
5. Την αναγκαιότητα πρόληψης και καταστολής των
πυρκαγιών και γενικότερα για τις ανάγκες πυρασφάλειας
και πυροπροστασίας.
6. Την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας με αύξηση των δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων, λόγω
της αύξησης του εποχιακού πληθυσμού κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου.
7. Την αναγκαιότητα αποκατάστασης βλαβών των
δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης που
προκαλούνται σε χρόνο εκτός ωραρίου των υπαλλήλων του Δήμου και απαιτούν άμεση παρέμβαση. Για τη
συντήρηση των δικτύων αυτών που επεκτείνονται σε
εκατοντάδες χιλιόμετρα, τα οποία λόγω της παλαιότητας τους απαιτούν συνεχείς παρεμβάσεις, ιδίως κατά την
θερινή περίοδο κατά την οποία υπάρχει μεγάλη αύξηση
στην κατανάλωση του νερού.
8. Την αναγκαιότητα επισκευής - συντήρησης και
καθαρισμού των αγροτικών χωμάτινων δρόμων που
εκτείνονται σε χιλιάδες χιλιόμετρα, λόγω της μεγάλης
έκτασης του Δήμου και οι οποίοι χρειάζονται συνεχείς
και άμεσες επεμβάσεις για την ομαλή επικοινωνία των
κατοίκων και την λειτουργία των αγροτοκτηνοτροφικών
μονάδων.
9. Την αναγκαιότητα άμεσης επισκευής και αποκατάστασης των δημοτικών δρόμων, οι οποίοι στην μεγάλη πλειοψηφία βρίσκονται σε κακή κατάσταση, την
εκτέλεση επειγόντων τεχνικών έργων καθώς και την
συντήρηση των δημοτικών σχολικών κτιρίων. Για την
εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών και παρεμβάσεων είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η συνεργασία
των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, καθώς και της
υπηρεσίας Καθαριότητας (μηχανικοί, χειριστές, οδηγοί,
υδραυλικοί, εργάτες).
10. Την αναγκαιότητα να παραβρίσκονται στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τα στελέχη των
υπηρεσιών για την εισήγηση των θεμάτων.
11. Την άσκηση νέων και επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους Δήμους και εκείνων που
μεταφέρθηκαν με την εφαρμογή του Καλλικράτη από
τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (σχολικές επιτροπές, έλεγχος βιβλιαρίων και προνοιακών επιδομάτων,
θέματα εμπορίου, Υγείας Αγροτικού τομέα κ.α.), δίχως να
υπάρχει πρόβλεψη για την εξασφάλιση και του ανάλογου
προσωπικού. Οι πρόσθετες, αυξημένες και απαιτητικές
αρμοδιότητες που συχνά βρίσκονται σε συγκεκριμένα
και απαραβίαστα χρονοδιαγράμματα, έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού.
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12. Τη συγκρότηση και την λειτουργία των νέων οργάνων και επιτροπών (εκτελεστικής μεταναστών, φιλικού
διακανονισμού φορολογικών διαφορών, παραβατικότητας νέων κ.α), οι οποίες λόγω αντικειμενικών δυσκολιών
των μελών τους, συνεδριάζουν εκτός ωραρίου. Επίσης,
η γραμματειακή υποστήριξη στις συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων, (33 Τοπικά Συμβούλια) δημιουργούν
νέες υποχρεώσεις απασχόλησης των υπαλλήλων στο
δήμο, εκτός του καθιερωμένου ωραρίου.
13. Την εισαγωγή νέων μεθόδων λειτουργίας για την
διασφάλιση της διαφάνειας, όπως δεσμεύσεις πιστώσεων, ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο,
μηνιαία και τριμηνιαία ενημέρωση προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και στα αρμόδια υπουργεία, τα
οικονομικά στοιχεία των Δήμων, το Βιβλίο δεσμεύσεων
και η αποστολή σε καθημερινή βάση στοιχείων για την εν
γένει κατάσταση του Δήμου δημιουργούν επιπρόσθετο
φόρτο εργασίας. Ασφυκτικές προθεσμίες για την υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού, σύνταξη ΟΠΔ (πρόγραμμα
δράσης), στοχοθεσία, τρίμηνα εσόδων -εξόδων προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου.
Η εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ και η αναγκαιότητα προετοιμασίας και ωρίμανσης προτάσεων (μελέτες αδειοδοτήσεις κ.α.) για το Σ.Ε.Σ (Νέο ΕΣΠΑ) της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020.
14. Την οριστικοποίηση των στοιχείων του Ισολογισμού και του Απολογισμού του Δήμου με μια σειρά εργασιών που απαιτούνται (συμφωνίες όλων των λογαριασμών των δύο λογιστικών συστημάτων). Τις χρονοβόρες
εργασίες για την τροποποίηση της απογραφής στα πάγια
περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα) του Δήμου. Τον έλεγχο
της προηγούμενης χρήσης από τους Ορκωτούς Ελεγκτές
με γενική ανταπόκριση σε όλες τις απαιτήσεις του ελέγχου. Την σύνταξη όλων των Οικονομικών καταστάσεων.
Τις εργασίες τέλους χρήσης, κλείσιμο βιβλίων, μεταφορά,
απογραφή χρήσης, καθώς και την παράλληλη παρακολούθηση των βιβλίων του Δήμου, εντός των ασφυκτικών
προθεσμιών της αποστολής των οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο - κόμβο διαλειτουργικότητας και
ΕΕΤΑΑ α.ε.
15. Την επιφόρτιση με το αντικείμενο κοινωνικής αρωγής, το οποίο απαιτεί απασχόληση για τον Οικονομικό
έλεγχο των αιτήσεων και της επίλυση διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν.
16. Την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων στις Δημοτικές Ληξιαρχικές Ενότητες του
Δήμου Ερυμάνθου (Φαρρών, Τριταίας , Λεοντίου, Καλεντζίου).
17. Την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλου τήρησης των Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερυμάνθου.
18. Την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης
του εκκαθαριστή μισθοδοσίας, λόγω προσλήψεων προσωπικού για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες του
Δήμου, την έγκαιρη προώθηση των μισθοδοσιών των
υπαλλήλων (μόνιμων, ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, οκταμήνων), αιρετών
του Δήμου (Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δ.Σ
και Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων) και απόδοσης των
ασφαλιστικών εισφορών μέσω της ΕΑΠ, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται από την Ενιαία Αρχή
Πληρωμής
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19. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 στον
οποίο έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στους κωδικούς
Κ.Α: 00-6032- 650,00 ευρώ 10-6012 - 6.500,00 ευρώ,
10-6022 - 500,00 ευρώ, 20-6012 - 1.500,00 ευρώ,
25-6012 - 1.500,00 ευρώ, 30-6012 - 1.000,00 ευρώ,
30-6022 - 300,00 ευρώ, 30-6042 - 200,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (για την
αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών) μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο για
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020 για όλους τους μόνιμους
υπαλλήλους, τους υπαλλήλους ορισμένου και αορίστου
χρόνου όλων των υπηρεσιών του Δήμου, που μισθοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη
στον προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου, που θα
βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α: 00-6032 - 650,00 ευρώ,
10-6012 - 6.500,00 ευρώ, 10-6022 - 500,00 ευρώ,
20-6012 - 1.500,00 ευρώ, 25-6012 - 1.500,00 ευρώ,
30-6012 - 1.000,00 ευρώ, 30-6022 - 300,00 ευρώ,
30-6042 - 200,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χαλανδρίτσα, 7 Ιουνίου 2020
Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 7858
(7)
Υπερωρίες προσωπικού για το β΄ εξάμηνο του
έτους 2020.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 50),
2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83) και ισχύει,
3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α΄ 112), όπως ισχύει,
Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Την υπ΄ αρ. 86107/30.5.2019 κοινή απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 371) με θέμα:
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«Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».
5. Την υπ’ αρ. 35293/3.04.2020 κοινή υπουργική απόφαση (κυα), με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 86107/
30.05.2019 κοινής υπουργικής απόφασης» (ΥΟΔΔ 371).
6. Την υπ’ αρ. 3788/19.6.2019 απόφαση της 7ης συνεδριάσεως (19.6.2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα
[Α.Δ.Α.: ΩΞ0Ψ46ΨΧ6Τ-Ψ7Χ],
7. Την υπ΄ αρ. 3791/19.6.2019 απόφαση του Δ.Σ. με
θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό
Συμβούλιο στον Γενικό Διευθυντή» (Β΄ 2911).
8. Την υπ΄ αρ. 9081/24.12.2019 απόφαση του Δ.Σ., με
θέμα «Ορισμός της Προέδρου του Δ.Σ., Ομότιμης Καθηγήτριας Φωτεινής Στυλιανοπούλου ως Αναπληρώτρια
Γενική Διευθύντρια» [Α.Δ.Α.: 654Κ46ΨΧ6Τ-ΓΜΕ].
9. Την υπ΄ αρ. 6607/15.6.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοίκησης και του Προϊσταμένου
του Τμήματος Οικονομικών.
10. Την υπ΄ αρ. 7620/02.7.2020 εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ.,
11. Το Α2 θέμα της Ημερησίας Διάταξης της 9ης/
7.7.2020 Συνεδριάσεως του Δ.Σ.,
αποφασίζει και καθιερώνει απογευματινή υπερωριακή
απασχόληση του Β΄ εξαμήνου του έτους 2020 για τους
υπαλλήλους του ΕΙΠ, έως 120 ώρες ανά υπάλληλο για
37 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 12 ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλους.
Το σύνολο των ωρών ανέρχεται σε 3.870, ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 19.266,60 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

για δεκαέξι (16) ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κλάδων ΠΕ/ΔΕ Διοικητικού ή και
Οικονομικού

1090

για επτά (7) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου κλάδου ΠΕ / TE Διοικητικού ή και
Οικονομικού

430

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κλάδου ΔΕ Φύλακα

120
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για εννέα (9) ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κλάδων YE/ΔΕ Τεχνικών

650

για ένα (1) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

100

για δύο (2) ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κλάδων YE/ΔΕ Καθαριστριών

240

για εννέα (9) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ / ΤΕ Τεχνικών Εργαστηρίου

760

για τρεις (3) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου κλάδου ΠΕ/ΤΕ Τεχνικών Εργαστηρίου

360

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων

120

Αιτιολόγηση:
α) συνεχής λειτουργία του Διαγνωστικού Τμήματος και
των εργαστηρίων αναφοράς κατά την εκδήλωση κρίσεων επιδημίας ή πανδημίας, τόσο για την εργαστηριακή
επιδημιολογική επιτήρηση των επιδημιών, όσο και για
την επείγουσα ανίχνευση των ιών σε κλινικά δείγματα
ασθενών νοσοκομείων,
β) φύλαξη των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ, λόγω της φύσης του αντικειμένου και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του,
γ) υποστήριξη των λοιπών εκπαιδευτικών, επιστημονικών δραστηριοτήτων και δράσεων προώθησης και
ανάπτυξης του Ινστιτούτου, συνεδρίων/σεμιναρίων/
εκδηλώσεων.
Το κόστος της εν λόγω δαπάνης δύναται να καλυφθεί
από ίδια έσοδα, το πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια», καθώς
και από έσοδα από συμβόλαια με τρίτους, οικονομικού
έτους 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020
Η Πρόεδρος
Φ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02030812407200008*

