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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2903.17-13/78742/2018 (1)
  Σύμβαση μίσθωσης έργου από τον Οργανισμό 

Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 206), όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 2 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

δ. Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 39), 
όπως ισχύει.

ε. 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. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

στ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης (...). (Α. 208).

ζ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

η. Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

θ. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

2. Την αριθμ. 94/11/17-10-2016 απόφαση ΔΣ του Ορ-
γανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. «Περί έγκρισης Γενικού 
Προσωπικού του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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και ενσωμάτωση του στον ΚΕΟΛ» (ΦΕΚ 3342 Τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.), 
όπως ισχύει.

3. Τις αριθμ.: 7η/19-01-2018 και 18η/30-01-2018 (ορθή 
επανάληψη) αποφάσεις Δ.Σ. Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευ-
βοίας Α.Ε. (ΟΛΝΕ Α.Ε.).

4. Την αριθμ. 2516/09-03-2018 βεβαίωση ΑΣΕΠ, η 
οποία εξεδόθη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Οργα-
νισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε., περί γνήσιας σύμβα-
σης έργου, η οποία δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης 
εργασίας και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./198/17262/27-06-2018 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρ-
θρο 2 παρ. 1), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 3584/16-07-2018 (ορθή επανάληψη) Βε-
βαίωση ΟΛΝΕ Α.Ε.

7. Την αριθμ. 2814.3/68883/2018/19-09-2018 εισήγη-
ση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 
όπως ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εννέα χιλιάδων 
(9.000,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σε βάρος 
του ΚΑΕ 64.98.19 του προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. έτους 2018 για ποσόν πέντε 
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (5.580,00) ευρώ, του 
οποίου έχει γίνει σχετική δέσμευση και βρίσκεται εντός 
του ΜΠΔΣ 2018-2021. Σχετική πρόβλεψη θα υπάρξει 
και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του 
υπόψη φορέα. Από την απόφαση αυτή δεν επιβαρύνεται 
ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:

1. Την απασχόληση ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Γεω-
λόγου, το οποίο θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης 
έργου στον Οργανισμό Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε., για χρο-
νικό διάστημα έξι (06) μηνών.

2. Τα έργα στα οποία θα απασχοληθεί το πιο πάνω φυ-
σικό πρόσωπο είναι η αποκατάσταση περιβάλλοντος 
χώρου και επισκευή γλύστρας στο Α/Κ Νέων Στύρων και 
ο καθαρισμός πυθμένα στη Λιμενολεκάνη του Α/Κ Νέων 
Στύρων, ως τα έργα αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην 
αριθμ. 18η/30-01-2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση Δ.Σ. 
ΟΛΝΕ Α.Ε., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα 
περιληφθούν στην οικεία σύμβαση, και ο τόπος εκτέλε-
σης τους είναι τα Νέα Στύρα Ευβοίας.

3. Το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέ-
λεση των έργων, πρέπει να κατέχει τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, προσόντα για τον κλάδο ΠΕ 
ειδικότητας Γεωλογίας.

4. Τα προαναφερόμενα έργα δεν ανάγονται στον κύ-
κλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Ορ-
γανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε. και δεν μπορούν να 
εκτελεστούν από το υπηρετούν σήμερα προσωπικό του, 
ενώ η ειδικότητα του Γεωλόγου δεν περιλαμβάνεται στις 
προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού του 
Οργανισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας του.

5. Το συνολικό ποσό της αμοιβής ανέρχεται στο ύψος 
των εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ, πλέον του αναλο-
γούντος ΦΠΑ και θα καλυφθεί σε βάρος του προϋπολο-

γισμού του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας Α.Ε., κατά τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρ. (8) του προοιμίου 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 24 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Διοικητικής Ναυτιλίας 
Ανασυγκρότησης και Νησιωτικής Πολιτικής

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ  ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΒΕΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 3122.1-Τ19Β/78966/2018 (2)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέ-

λεση του έργου: «Διαμόρφωση - Ανάπλαση πλα-

τείας όρμου Αιγιάλης Αμοργού». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ν. 2932/2001 (Α’ 145), «Ελεύθερη Παροχή υπηρε-

σιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατρο-
πή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες 
διατάξεις».

β. Του ν. 3044/2002 (Α’ 197) «Μεταφορά Συντελεστή 
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσί-
ων Έργων» (Άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ), όπως αντι-
καταστάθηκε από το ν. 3153/2003 (Άρθρο 44 παρ. 1) 
«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

γ. Του π.δ. 70/2015 (Α’114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

δ. Του π.δ. 13/2018 (Α’26/20-02-2018): «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

ε. Του π.δ. 88/2018 (Α’160/29-08-2018): «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Την αριθμ. Υ64 απόφαση Πρωθυπουργού (Β’ 3986/
14-09-2018): «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτά-
ριο Σαντορινιό».

ζ. Του αρ. 3937/10-10-2018 έγγραφο του Δήμου Αμοργού.
η. Του αρ. 3945/10-10-2018 έγγραφο του ΔΛΤ Αμοργού 

με συνημμένη την αριθμ. 85/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΔΤ46Μ9Ψ5-
4ΡΑ) απόφαση του Δ.Σ. Του ΔΛΤ Αμοργού.

θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Δήμου Αμοργού ως Φορέα Εκτέλε-
σης του έργου και ειδικότερα τον ορισμό του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού 
ως Προϊσταμένη Αρχή και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμοργού, για την εκτέλεση 
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του έργου: « Διαμόρφωση - Ανάπλαση πλατείας όρμου 
Αιγιάλης Αμοργού», προϋπολογισμού 659.301,37 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 25 Οκτωβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ   

Ι

Αριθμ.  απόφ. 1041/2018 (3)
Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώ-

ρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς δια-

συνδέσεις της χώρας για το έτος 2019 .

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Τακτική συνεδρίαση, την 24η Οκτωβρίου 2018 ) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), εφεξής 

«Νόμος», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού 

714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφεξής «Κα-
νονισμός» και το Παράρτημα με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τη Διαχείριση της Συμφόρησης των Δια-
συνδέσεων (Congestion Management Guidelines).

3. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/
31.01.2012) εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ» και ειδικότερα τις δια-
τάξεις του άρθρου 178, όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. 340/2014 απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολογία 
υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας» (ΦΕΚ Β’ 1778/30.06.2014), όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 253/2015 (ΦΕΚ Β’ 1965/11.09.2015) απόφαση 
ΡΑΕ, και ισχύει.

5. Την αριθμ. 425/2015 απόφαση ΡΑΕ «Χρήση των εσό-
δων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από την εκχώρηση δικαιωμάτων 
πρόσβασης στις διασυνδέσεις της χώρας για το έτος 
2016», με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός του 
ανώτατου ποσού των € 61.000.000 το οποίο θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη της η ΡΑΕ κατά την έγκρισή του 
Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ Β’2559/26.11.2015).

6. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-247115/11.10.2018 έγγραφο της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Χρήση εισοδήματος συμφόρη-
σης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις 
διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 16 του κανονι-

σμού 714/2009:

«Τυχόν έσοδα από τον επιμερισμό διασύνδεσης χρη-
σιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

i. για να εξασφαλίζεται η πραγματική διαθεσιμότητα 
της κατανεμημένης δυναμικότητας ή/και

ii. για να διατηρούνται ή να αυξάνονται οι δυνατότητες 
διασύνδεσης μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με νέες 
γραμμές διασύνδεσης,

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν απο-
τελεσματικά για τους σκοπούς των στοιχείων i ή/και ii 
του πρώτου εδαφίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
την επιφύλαξη έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές των 
οικείων κρατών μελών, μέχρις ανωτάτου ποσού που 
καθορίζεται από τις εν λόγω αρχές, ως έσοδα τα οποία 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι ρυθμιστικές αρχές 
όταν εγκρίνουν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
τιμολογίων για το δίκτυο ή/και τον καθορισμό τιμολο-
γίων δικτύου.

Το υπόλοιπο των εσόδων εγγράφεται σε χωριστή 
γραμμή εσωτερικού λογαριασμού μέχρις ότου μπορέσει 
να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς των στοιχείων i ή/
και ii του πρώτου εδαφίου. Ο Οργανισμός ενημερώνεται 
για την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής που αναφέρεται 
στο δεύτερο εδάφιο».

Επειδή, στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 178 του ΚΔΕΣ-
ΜΗΕ, προβλέπεται ότι:

«2. Στο Λογαριασμό Λ-ΙΓ για την Κατανομή της Ικανό-
τητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων εγγράφονται ως 
έσοδα το τίμημα που καταβάλλουν Συμμετέχοντες για τη 
δέσμευση ικανότητας μεταφοράς για τις διασυνδέσεις,

4. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο Δια-
χειριστής του Συστήματος μεταφέρει το συνολικό ποσό 
που έχει συγκεντρωθεί στο Λογαριασμό Λ-ΙΓ για την Κα-
τανομή της Ικανότητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων 
κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος και το εγγράφει ως 
έσοδο σε Λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού το οποίο 
διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορί-
ζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) σχετικά με τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας, όπως 
αυτές εκάστοτε ισχύουν».

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την από 11.10.2018 επιστολή 
της (σχετικό 6) αιτείται τον καθορισμό της χρήσης των 
εσόδων από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης 
στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας. Συγκεκριμένα, 
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενημερώνει για τη συγκέντρωση ποσού 
ύψους €38.244.081,27, ως έσοδο από την εκχώρηση 
δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις 
της χώρας, αθροιστικά για το δεύτερο εξάμηνο του 
2017 (€ 15.380.056,59) και το πρώτο εξάμηνο του 2018 
(€22.864.024,68). Επίσης, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την ανωτέ-
ρω επιστολή (σχετικό 6) αναφέρει ότι υπήρξαν υποα-
νακτήσεις της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 
2017 συνολικού ποσού €56.282,40, που θα πρέπει να 
συνυπολογιστούν (αφαιρετικά) στα συνολικά έσοδα από 
την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς 
διασυνδέσεις της εξέταση περιόδου (Β’ εξάμηνο 2017 
και Α’εξάμηνο 2018), διαμορφώνοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο το συνολικό διαθέσιμο ποσό των εσόδων από 
την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς 
διασυνδέσεις σε €38.187.798,87.
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Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην ανωτέρω επιστολή της 
(σχετικό 6), αναφέρει διακριτά και τα ποσά των εξό-
δων για την πληρωμή των γραφείων δημοπρασιών JAO 
(€217.624,23) και SEE CAO (€60.244,26) για τα εξέταση 
δύο εξάμηνα (Β’ εξάμηνο 2017 και Α’ εξάμηνο 2018), συ-
νολικού ύψους €277.868,49. Τα εν λόγω κόστη θα λη-
φθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του Απαιτούμενου 
Εσόδου ΕΣΜΗΕ για το 2019, σύμφωνα με την Μεθοδο-
λογία υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ 
(σχετικό 4).

Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην ανωτέρω επιστολή της 
(σχετικό 6) δεν υπέβαλλε αίτημα αναφορικά με τη δη-
μιουργία νέας διασυνδετικής γραμμής, βάσει των προ-
βλέψεων του αρ. 16, παρ. 6 του Κανονισμού 714/2009 
(σχετικό 2).

Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων και εκτι-
μήσεων, κρίνεται σκόπιμο το συνολικό ποσό των εσόδων 
του Διαχειριστή από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρό-
σβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις, ήτοι €38.187.798,87, 
να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του Απαιτούμενου Εσό-
δου του ΕΣΜΗΕ για το έτος 2019, αποφασίζει:

Την έγκριση χρήσης ποσού €38.187.798,87 από το 
Λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού (Κατανομή της 
Ικανότητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων βάσει του 
άρθρου 178 του ΚΔΕΣΜΗΕ) που διατηρεί η ΑΔΜΗΕ ΑΕ., 
για τη μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ 
για το έτος 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι   

Αριθμ. απόφ.  310 (4)
Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπερω-

ριακής εργασίας έτους 2019 των υπαλλήλων του 

Ν.Π.Δ.Δ.  Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 7 του 

ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), βάσει των οποί-
ων στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του κεφαλαίου Β’ 
του ανωτέρου νόμου εντάσσονται οι Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. 
υπάλληλοι των OTA α’ βαθμού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4354/2015 περί 
καταργήσεων γενικών ή ειδικών διατάξεων κατά το μέ-
ρος που αυτές ρύθμιζαν θέματα που θίγονται από τις 
διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του νόμου αυτού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α/16-12-2015), με τις οποίες καθορίζονται η δια-
δικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης 
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
του προσωπικού του OTA α’ βαθμού καθώς και το ύψος 
αυτής κατά περίπτωση.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
138/Α/10-6-2011) με τις οποίες καθορίζεται το εβδομα-
διαίο υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των OTA και των Ν.Π.Δ.Δ.

6. Την ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (ΦΕΚ 1659/
τ.Β’/26-7-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης με θέμα «καθιέρωση ωρών προσέλευ-
σης και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημόσιων 
Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4368/
2016 (ΦΕΚ 21/Α’ τεύχος/21-2-2016), περί επαναφοράς εξά-
ωρης εργασίας στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς.

8. Το άρθρο 2 παρ. 3 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβα-
ση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για την ρύθμιση των όρων και 
συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α ’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών 
της ΠΟΕ - OTA που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2945/τεύχος 
Β’/29-8-2017, με το οποίο ορίζεται ότι:

«Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των 
προηγούμενων περιπτώσεων 1 και 2 ορίζεται σε τριάντα 
δύο (32) ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του 
τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την 
αιτία αυτή».

9. Την αρ. 2/2015/δεπ/5-1-2016 Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

10. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
ΝΠΔΔ.

11. Τις αυξημένες ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο απο-
τελείται από 8 Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
που φιλοξενούν συνολικά 640 νήπια και βρέφη και απα-
σχολεί μόνο 38 άτομα (μόνιμοι και αορίστου χρόνου).

Οι αυξανόμενες ανάγκες σε συνδυασμό με τις ελλεί-
ψεις προσωπικού καθιστούν αναγκαία την απασχόληση 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού για 
το έτος 2019 για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του 
Ν. Π. αφού η ασφάλεια, η υγιεινή και η διαφύλαξη της 
υγείας των φιλοξενουμένων νηπίων και βρεφών είναι 
ύψιστη ανάγκη και γι’ αυτούς τους λόγους επιβάλλεται 
η απασχόληση του προσωπικού της υπηρεσίας πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας. Επιπρόσθετα κατά τη 
διάρκεια του έτους προκύπτουν ενδεικτικά οι παρακάτω 
εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες:

- του τμήματος παιδικών σταθμών που καλύπτουν 
ανάγκες του Νομικού Προσώπου όπως προετοιμασία 
και συμμετοχή σε εποχικές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, 
Πάσχα, απόκριες κ.α.), και λοιπές εκδηλώσεις καλλιτε-
χνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (διαμόρφωση 
χώρου, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, κ.λπ.).

- του τμήματος διοικητικού λόγω της σύνταξης των 
εγγράφων και επιμέλειας του προσωπικού για την άρτια 
διεξαγωγή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του 
Παιδικού Σταθμού, καθώς και για την εφαρμογή διατά-
ξεων Νόμων και Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 
που αφορούν επείγουσες ενέργειες και επιπλέον φόρτο 
εργασίας (για διαθεσιμότητα, κινητικότητα υπαλλήλων, 
πρόωρη συνταξιοδότηση, επικαιροποίηση στοιχείων 
υπαλλήλων κ.λπ.).
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- του βοηθητικού προσωπικού για την επιμέλεια προ-
ετοιμασίας και καθαρισμού των χώρων διεξαγωγής των 
εκδηλώσεων.

12. Το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των υπαλλή-
λων που υπηρετεί και μισθοδοτείται κατά τις διατάξεις 
του ν. 4024/2011 ανέρχεται σε 38 άτομα και κατά κλάδο 
είναι:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5
Τ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2

Δ.Ε. Β. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 17
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 1

Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2

Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΕΣ 4
Υ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1

Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 38

Αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 

έτους 2019, για τριάντα οκτώ (38) άτομα διαφόρων 
ειδικοτήτων του ΝΠΔΔ, για το χρονικό διάστημα έως 
31/12/2019, εξαιρουμένου του Αυγούστου, για την αντι-
μετώπιση εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών.

Η υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Αναλυτικά οι ειδικότητες, ο αριθμός υπαλλήλων και η 
κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, κατά 
περίπτωση, για όλο το έτος, θα έχουν ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ)

Τ.Ε. 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4 880

Υ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 220
ΣΥΝΟΛΑ 5 1.100

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ)

Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5 1100
Τ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 440

Τ.Ε. 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 220

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 1 220

Δ.Ε. 
Β. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 17 3740

Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 880
Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 440

Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 220

ΣΥΝΟΛΑ 33 7.260

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
40.500,00 ευρώ η οποία θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6022, 
15.6022, 15.6012 του προϋπολογισμού του έτους 2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άνω Λιόσια, 19 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 135 (5)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-

σης προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254-264 του ν. 3463/2006, 

όπως ισχύουν.
2. Το αρ. 1039/Β’/27-5-2011 ΦΕΚ περί συγχώνευσης 

των Κοινωφελών Επιχειρήσεων με την επωνυμία Δημο-
τική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων και δια-
κριτικό τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

3. Το άρθρο 7 του ν. 4354/2015 (περίπτ. στ παρ.1).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/16.12.2015 τ.Α’).
5. Το άρθρο 16 του Κανονισμού Προσωπικού της 

ΔΗ.Κ.Ε.Θ. όπως ισχύει έπειτα από τις αρ. 38/2015 και 
90/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιχείρησης και του 
Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.

6. Τις αρ. 51/2015 και 139/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. της 
ΔΗ.Κ.Ε.Θ. και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, με 
τις οποίες καθιερώθηκε διαφορετικό ωράριο λειτουργίας 
δραστηριοτήτων και απασχόλησης προσωπικού.

7. Το γεγονός ότι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη λει-
τουργίας του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, 
του Δημοτικού Χειμερινού Κινηματογράφου και του Θε-
ρινού Κινηματογράφου, καθ’ όλες τις ημέρες του μήνα, 
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, ως εξής:

i. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ: ώρες λει-
τουργίας 7.30 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες).

ii. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ώρες 
λειτουργίας 17.30 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες).

iii. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ώρες 
λειτουργίας 19.00 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες).

8. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών των δραστηριοτήτων απαιτείται η απασχόληση 
των υπαλλήλων καθ’ όλες τις ημέρες του μήνα, νυχτερι-
νές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες με την κατανομή τους 
σε σύστημα κυλιόμενων βαρδιών.
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9. Το γεγονός ότι λόγω της φύσεως του αντικειμένου 
των δραστηριοτήτων και του αριθμού του προσωπι-
κού, προκύπτουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που 
επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων 
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα-
σίας, κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες καθώς 
επίσης Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και δεν είναι 
δυνατό να καλυφθούν με απλή κατανομή σε βάρδιες, 
δεδομένου ότι:

1. Ο υπάλληλος, χειριστής των οπτικοακουστικών 
μέσων είναι απαραίτητο να απασχολείται τόσο κατά τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο 
Συνεδριακό Κέντρο, όσο κατά τη διάρκεια προβολής των 
κινηματογραφικών ταινιών και κατά τη διάρκεια προβο-
λής της εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης.

2. Ο υπάλληλος, συντονιστής λειτουργίας, είναι απα-
ραίτητο να απασχολείται κατά τη διάρκεια όλων των 
εκδηλώσεων με σκοπό την παροχή κάθε είδους εργα-
σίας που απαιτείται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη 
υλοποίηση τους (μικροφωνική εγκατάσταση, διαμόρ-
φωση χώρων, εισπράξεις, κ.λπ.), προγραμματισμός προ-
βολής κινηματογραφικών ταινιών, ενημέρωση κοινού, 
απασχόληση στην έκδοση - ακύρωση εισιτηρίων στον 
κινηματογράφο.

3. Ο υπάλληλος υποδοχής -φιλοξενίας είναι απαραί-
τητο να απασχολείται κατά κύριο λόγο στο κυλικείο του 
Συνεδριακού Κέντρου το οποίο απαιτείται να παραμένει 
ανοιχτό τόσο κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των 
εκδηλώσεων, όσο κατά την προβολή των κινηματογρα-
φικών ταινιών.

4. Ο υπάλληλος καθαριότητας της Επιχείρησης, δεδο-
μένου ότι είναι ο μοναδικός με τη συγκεκριμένη ειδικό-
τητα, απαιτείται να απασχολείται σε όλους τους χώρους 
όπου στεγάζονται δραστηριότητες της (Γραφεία Διοίκη-
σης, Συνεδριακό Κέντρο, Χειμερινός Κινηματογράφος, 
Δημοτικό Ωδείο, θερινός κινηματογράφος κ.λπ.).

10. Το γεγονός ότι η ως άνω αναφερόμενη απασχό-
ληση κρίνεται απαραίτητη λόγω της ιδιαιτερότητας του 
αντικειμένου (λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου 
επί επτά (7) ημέρες εβδομαδιαίως, πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων επί επτά (7) ημέρες εβδομαδιαίως, λει-
τουργία θερινού κινηματογράφου επί επτά (7) ημέρες 
εβδομαδιαίως), ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
και αποτελεσματική λειτουργία των δραστηριοτήτων.

11) Το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Επιχείρησης.
12) Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, 

υπέρ της πρότασης ψήφισαν υπέρ και τα έξι (6) παρόντα 
μέλη στη συνεδρίαση εγκρίνεται: Η καθιέρωση υπερω-
ριακής εργασίας του προσωπικού της Επιχείρησης που 
απασχολείται στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Θήβας, 
το Δημοτικό Χειμερινό Κινηματογράφο, και το Θερινό 
Κινηματογράφο όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, εξαιτίας του γεγονότος ότι η λειτουρ-
γία των δραστηριοτήτων έχει συγκεκριμένα καθοριστεί:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ: ώρες λει-
τουργίας 7.30 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυριακές 
και εξαιρέσιμες αργίες).

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ώρες 
λειτουργίας 17.30 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες αργίες).

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ώρες 
λειτουργίας 19.00 - 24.00 (όλες τις ημέρες του μήνα, Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες αργίες).

Kαθώς επίσης του υπαλλήλου καθαριότητας, ο οποίος 
ως μοναδικός στη συγκεκριμένη ειδικότητα απασχολεί-
ται σε όλες τις δραστηριότητες της (Γραφεία Διοίκησης, 
Συνεδριακό Κέντρο, Χειμερινός Κιν/φος, Δημοτικό 
Ωδείο, θερινός κινηματογράφος, πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής κ.λπ.), προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτα-
κτες υπηρεσιακές ανάγκες, με σκοπό την αδιάλειπτη 
και απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων γιο 
το έτος 2019, ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο, ως εξής:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
KAI 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1 120 96 96
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 120 96 96

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1 120 96 96
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 120 96 96

2o ΕΞΑΜΗΝΟ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
KAI 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1 120 96 96
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 120 96 96

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1 120 96 96
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 120 96 96
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Δηλαδή τέσσερις (4) υπάλληλοι για υπερωριακή απο-
γευματινή εργασία έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
εξάμηνο και ανά υπάλληλο, τέσσερις (4) υπάλληλοι για 
υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες έως ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο και ανά 
υπάλληλο και τέσσερις (4) υπάλληλοι για υπερωριακή 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες έως ενενήντα έξι (96) 
ώρες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια είναι τα ανώτερα και 
δύναται να πραγματοποιηθούν εφόσον οι ανάγκες των 
δραστηριοτήτων, το επιβάλλουν.

Η αμοιβή του προσωπικού που θα απασχοληθεί 
σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πραγματοποιείται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16.12.2015 τ.Α’).

Η κατανομή των ανωτέρω ωρών πραγματοποιείται με 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που εκδίδεται από 
την Επιχείρηση και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., 
ως νομίμου εκπροσώπου της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 60.01.00 του προϋπολογι-
σμού της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., έτους 2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θήβα, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
 Στην 3η απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3001/
20-09-2016 (τεύχος Β’) στη σελίδα 31752, στην Β’ στήλη, 
στον 26o στίχο εκ των κάτω διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«Αριθμ. 143398/Δ1»
με το ορθό: 
«Αριθμ. 143393/Δ1».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικών Σχολείων
Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων ΠΕ και ΔΕ)   

Ι

(7)
 Στην ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1149665 ΕΞ2018 απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4745/
τ.Β΄/23.10.2018, διορθώνονται:

1. Στη σελίδα 57156, στην β΄ στήλη, στον 14ο στίχο, 
εκ των κάτω, και

2. στη σελίδα 57157, στην β΄ στήλη, στον 16ο στίχο, 
εκ των άνω,

το εσφαλμένο: « από 1/2011 έως 31-12-2018.»
στο ορθό: « από 1/11 έως 31-12-2018.»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

Ι

(8)
 Στην 138673/4478/4.10.2018 απόφαση του Περιφε-

ρειάρχη Ηπείρου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4744/
τ. Β/23-10-2018 με θέμα «Καθιέρωση υπερωριακής ερ-
γασίας για το έτος 2018 για το προσωπικό που υπηρετεί 
στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα ερ-
γασίας του έργου "Targeted Adlons for the preservation, 
rehabilitation and promotion of historical, Cultural and 
naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire 
GR-AL cross-border area" με το ακρωνύμιο «Tactical 
Tourism», στο πλαίσιο του "Interreg IPA Cross-border 
Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020"» 
αντικαθίσταται στο προοίμιο η εσφαλμένη παράγραφος 10         
με την ορθή ως εξής:

“10. Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης θα αντιμε-
τωπιστεί από πιστώσεις του έργου «Targeted ACTIons 
for the preservation, rehabilitation and promotion of 
historical, Cultural and naturAL assets encouraging 
TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area», με το 
ακρωνύμιο-«Tactical Tourism», στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Interreg V/A Greece-Albania 2014-2020 και 
ειδικότερα της κατηγορίας δαπανών «staff-προσωπικό». 
Η δαπάνη δε θα υπερβαίνει τις 4.000 €. 

 (Από την Περιφέρεια Ηπείρου   )

Ι

(9)
 Στην 138672/4477/4.10.2018 απόφαση του Περιφε-

ρειάρχη Ηπείρου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4744/τ.Β/
23-10-2018 με θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
για το έτος 2018 για το προσωπικό που υπηρετεί στην 
Περιφέρεια Ηπείρου και συγκροτεί την ομάδα εργασί-
ας του έργου: Post Alphabetical Interactive Museum 
using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling, με 
το ακρωνύμιο PALIMPSEST στο πλαίσιο του Cooperation 
Programme Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020» αντι-
καθίσταται στο προοίμιο η εσφαλμένη παράγραφος 10 
με την ορθή ως εξής:

“10. Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης θα αντιμε-
τωπιστεί από πιστώσεις του έργου «Post Alphabetical 
Interactive Museum using Participatory, Space-
Embedded, Story-Telling, με το ακρωνύμιο PALIMPSEST 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy 
2014-2020» και ειδικότερα της κατηγορίας δαπανών 
«staff-προσωπικό». Η δαπάνη δε θα υπερβαίνει τις 4.000 €. 

 (Από την Περιφέρεια Ηπείρου )    

Ι  

(10)
 Στην 9973/28.09.2018 απόφαση της Διοικούσας Επι-

τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που δημοσι-
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εύθηκε στο ΦΕΚ 4658/τ.Β΄/18.10.2018, στη σελίδα 56448, 
στην β΄ στήλη, στον 17ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο:
« του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 

της Σχολής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών.»,

στο ορθό:
«του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-

χανικών της Σχολής Μηχανικών.» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

(11)

 Στην 9979/28.09.2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4717/τ.Β΄/22.10.2018, στη σε-
λίδα 56875, στην α΄ στήλη, στον 5ο στίχο, εκ των άνω, 
διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «Τμήματος Μηχανικών»,
στο ορθό: «Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050941511180008*
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