
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της κοινής υπουργι-
κής απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) 
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανι-
κών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται 
στα πολεοδομικά διατάγματα».

2 Απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων χιο-
νοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών 
συνθηκών για την κυνηγετική περίοδο 2017 - 2018.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 
και τις νυκτερινές ώρες, προσωπικού της Διεύθυν-
σης καθαριότητας και Ανακύκλωσης στη διάρκεια 
του έτους 2018.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2018 για 
την υπάλληλο του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού 
Χαλκιδικής που τηρεί τα Πρακτικά Συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2018 
για τους υπαλλήλους του Δήμου Κασσάνδρας του 
Νομού Χαλκιδικής που εκτελούν την υπηρεσία 
των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Κασ-
σάνδρας και Παλλήνης. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 132894/1751/Φ15 (1)
  Συμπλήρωση - Τροποποίηση της κοινής υπουργι-
κής απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) 
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανι-
κών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρο-
νται στα πολεοδομικά διατάγματα».

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 

τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριο-
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143), όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 9 
του άρθρου 20 αυτού.

2. Τον ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα-
νικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68), όπως 
ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

6. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

7. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»(Α΄ 167).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

9. Την υπ' αρ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση»
(Β΄ 3722), όπως ισχύει.

10. Την υπ' αρ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
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γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο» 
(Β΄ 3722).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 3137/191/ 
Φ.15/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομη-
χανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δρα-
στηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους 
βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά 
διατάγματα» (Β΄ 1048) όπως τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις οικ. 
13234/800/Φ.15/2012 (Β΄ 3251), Φ15/48/5/2014 (Β΄ 27) 
και οικ.10432/1115/Φ.15/2014 (Β΄ 2604).

12. Την από 8/2/2017 εισήγηση της Δ/νσης Αδειοδό-
τησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της 
Γ.Γ. Βιομηχανίας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο πίνακας του Παραρτήματος της κοινής υπουργικής 
απόφασης οικ. 3137/191/2012 (Β΄ 1048), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, συμπληρώνεται και τροποποιείται 
ως ακολούθως:
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Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αρ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αντιστοί-
χηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις οικ. 13234/800/Φ. 15/2012 (Β΄ 3251), 
Φ15/48/5/2014 (Β΄ 27) και οικ.10432/1115/Φ. 15/2014 (Β΄ 2604).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

 Αριθμ. Πρωτ. 79916 
              Δ.Α.Δ. 26/2017 (2)
    Απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις μεγά-

λων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών 

καιρικών συνθηκών για την κυνηγετική περίοδο 

2017 - 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 (εδάφιο στ) και 5 του άρθρου 

258 του ν.δ/τος 86/1969 (Α΄ 7) «Περί Δασικού κώδικα», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την υπ' αριθμ. 137813/434/23.01.1981 διαταγή του 

Υπουργείου Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε 
περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντά-
σεως».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της 414985/29.11.1985
(Β΄ 757) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οι-
κονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ.2 της 87578/703/06.03.2007 (Β΄ 581) κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της 
υπ' αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/
Β΄/1985) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

4. Την υπ' αριθμ. 159489/1969/31.07.2017 (Β΄ 2809) 
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απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική πε-
ρίοδο 2017-2018».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κλπ.».

6. Την υπ' αριθμ. 14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ Υ.Ο.Δ.Δ./ 
2017) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών περί διορισμού του 
Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ.

7. Την υπ' αριθμ. 35748/30.05.2017 (Β΄ 1971) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογρα-
φής πράξεων «Με εντολή Συντονιστή».

8. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων στην πε-
ριοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά, λόγω εξασθε-
νίσεως και περιορισμένης δυνατότητας άμυνας τους σε 
περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντα-
σης, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 
Λαγκαδά την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμά-
των (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτω-
σης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής 
το έδαφος είναι πλήρως καλυμμένο από το χιόνι, ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των ιχνών 
των θηραμάτων επ' αυτού και την άσκηση του κυνηγιού 
των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης 
παρατεταμένων χρονικά δυσμενών για τα πτηνά καιρι-
κών συνθηκών (παγετός).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της μέχρι τη 
λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2017 - 2018 (28/02/2018).

Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπη-
ρεσίας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους ιδιωτικούς φύλα-
κες θήρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη και οι παραβάτες 
της τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού 
Κώδικα και των λοιπών περί θήρας διατάξεων που ισχύουν.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαγκαδάς, 5 Δεκεμβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Λαγκαδά

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 111715 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 

και τις νυκτερινές ώρες, προσωπικού της Διεύ-

θυνσης καθαριότητας και Ανακύκλωσης στη δι-

άρκεια του έτους 2018.

   Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλ-
λήλων» όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται, 
από 1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπι-
κού, μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρε-
ωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς 
και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών 
που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του 
μήνα.

2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, στο πεδίο εφαρμογής 
του εν λόγω νόμου εμπίπτει το μόνιμο προσωπικό, κα-
θώς και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 
ορισμένου χρόνου.

3. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις κα-
θιέρωσης υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δη-
μοσίευση τους.

5. Το αριθ. 105410/23-11-2017 έγγραφο του αναπλη-
ρωτή του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης στο οποίο επισημαίνεται ότι ο νέος 
Δήμος, λόγω της μεγάλης έκτασης του, αντιμετωπίζει 
προβλήματα στους τομείς δράσης που αφορούν στην 
αποκομιδή απορριμμάτων, στον οδοκαθαρισμό, στην 
πυροπροστασία, στην προστασία περιβάλλοντος κ.α. 
και έρχεται αντιμέτωπος με έκτακτα καιρικά φαινόμενα, 
όπως υψηλές θερμοκρασίες, βροχές, χιονοπτώσεις, με 
επακόλουθο την αναγκαιότητα της άμεσης κινητοποίη-
σης της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση τους. Όλοι οι 
προαναφερόμενοι λόγοι, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
προσωπικού, επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία, κα-
θώς και την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και τις νυκτερινές ώρες, μόνιμου και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας, κατά τη διάρκεια του έτους 2018.

6. Την αριθ. 554/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2746/10-10-2012 
ΦΕΚ τ. Β΄, με την οποία καθορίστηκε εξαιρετικό ωράριο 
λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται και η Υπηρεσία Καθαριότητας.

7. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου 
οικονομικού έτους 2018.

8. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορί-
στηκε ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί τα 
καθήκοντα του Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 3463/2006, αποφασί-
ζουμε:
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Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας και της ερ-
γασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 
και τις νυκτερινές ώρες, μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαρι-

ότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας, κατά τη διάρ-
κεια του έτους 2018, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές αναλυτικά εκτέθηκαν 
στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, ως εξής:

Προτεινόμενος αριθμός μόνιμων 
υπαλλήλων

Υπερωριακή 
απογευματινή 

εργασία

Υπερωριακή 
νυκτερινή 
εργασία

Εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών πέραν 

της υποχρεωτικής

Νυκτερινή εργασία 
Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών πέραν της 
υποχρεωτικής

37 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

6100 3250 920 480

79 υπάλληλοι κλάδου ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας

8630 4250 1280 700

6 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων - 

Σαρώθρων
600 320 120 90

4 Προϊστάμενοι Τμημάτων 450 350 120 120
3 υπάλληλοι κλάδου

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
600 450 210 210

2 υπάλληλοι κλάδου
ΔΕ Τεχνιτών (επισκευής κάδων)

400 250 50 50

2 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνιτών 
(οχημάτων)

100 — — —

1 υπάλληλος κλάδου ΔΕ Εργοδηγών 200 140 50 50
2 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ 

Ηλεκτροτεχνιών Αυτοκινήτων
300 140 — —

1 υπάλληλος κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού

100 — — —

1 υπάλληλος κλάδου ΤΕ Τεχν. 
Γεωπονίας

240 192 84 84

1 υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού 100 — — —
3 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνιτών 

(υδραυλικοί)
300 — — —

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 32.080

Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 144.360,00 €

Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 20.6012-001 ποσού 151.000,00 €

Προτεινόμενος αριθμός υπαλλήλων 
ΙΔΑΧ

Υπερωριακή
απογευματινή

εργασία

Υπερωριακή νυκτε-
ρινή εργασία

Εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών 
πέραν της υποχρεω-

τικής

Νυκτερινή εργασία 
Κυριακών και εξαιρέ-
σιμων ημερών πέραν 

της υποχρεωτικής
2 Προϊστάμενοι Τμήματος 300 200 70 70

10 υπάλληλοι
ειδικότητας Οδηγού Αυτοκινήτων ΔΕ

1150 650 200 200

26 υπάλληλοι
ειδικότητας Εργάτη Καθαριότητας ΥΕ

3400 1800 650 500

2 υπάλληλοι
ειδικότητας Χειριστή Μηχανήματος ΔΕ

480 200 100 100

1 υπάλληλος
ειδικότητας Τεχνίτη ΔΕ (συντηρητής)

240 192 66 66

1 υπάλληλος ειδικότητας Τεχνίτη ΔΕ 250 130 — —
2 υπάλληλοι

ειδικότητας Διοικητικών ΠΕ και ΔΕ
200 — — —

2 υπάλληλοι
ειδικότητας Υδραυλικού

ΔΕ 200 — — —
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1 υπάλληλος
ειδικότητας Τεχνίτη ΔΕ (οδοποιΐας)

100 — — —

1 υπάλληλος
ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ΔΕ

100 48 — —

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 11.662
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 44.982,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 20.6022-001 ποσού 45.000,00 €
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων της παρ. Α.2 του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 (μέχρι 120 ώρες / εξάμηνο για απογευματινή εργασία, μέχρι 180 ώρες /εξάμηνο για εργασία κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι 180 ώρες / εξάμηνο για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, για κάθε υπάλληλο).

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωριακής 
απασχόλησης των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 4 Δεκεμβρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Δημάρχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 378 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2018 για 

την υπάλληλο του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού 

Χαλκιδικής που τηρεί τα Πρακτικά Συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του

ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997).
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, της 

παρ. 4 του άρθρου 49 και της παρ. 1 του άρθρου 176 
του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007).

4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

5. Την υπ. αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (176/Α΄).

6. Το γεγονός ότι μία διοικητική αορίστου χρόνου υπάλ-
ληλος του Δήμου μας, που συστήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 2.49.Α.3 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, τηρεί πέρα 
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας της τα πρακτικά 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας.

7. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 26419/4-12-2017 βεβαίωση 
Δημάρχου για την ύπαρξη της εγγεγραμμένης πίστωσης 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κασσάνδρας του οικο-
νομικού έτους 2018 για την αντιμετώπιση της σχετικής 
δαπάνης αποζημίωσης των υπαλλήλων στους Κ.Α. 10-
6022.001 με το ποσό 1.400,00 ευρώ και Κ.Α. 10-6052.001 
με το ποσό 144.300 ευρώ, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2018, υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή για τη μία (1) διοικητική υπάλληλο του Δή-
μου Κασσάνδρας που τηρεί, πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας της, τα πρακτικά συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας.

Η αποζημίωση της υπαλλήλου καθορίζεται από τις δι-
ατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 10-6022.001 και Κ.Α. 10-6052.001 του προϋπο-
λογισμού του Δήμου Κασσάνδρας του οικονομικού έτους 
2018, στον οποίο έχουν εγγραφεί τα ποσά των 1.400 € 
και 144.300 € αντίστοιχα.

Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας της 
υπαλλήλου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (120) 
κατά εξάμηνο.

Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά 
μήνα θα βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κασσάνδρεια 4-12-2017 

Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Ι

     Αριθμ. απόφ. 377 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2018 

για τους υπαλλήλους του Δήμου Κασσάνδρας του 

Νομού Χαλκιδικής που εκτελούν την υπηρεσία 

των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Κασ-

σάνδρας και Παλλήνης.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 και του άρ-

θρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).
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2. Τις διατάξεις του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α΄/11.6.1976), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015)
 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (176/Α΄).

5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και 
της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.6.2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 20271/08-10-2014 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου 
στις Δημοτικές Ενότητες (Ληξιαρχικές Περιφέρειες) του 
Δήμου Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής», που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2883/Β/27-10-2014.

7. Το γεγονός ότι δύο διοικητικοί υπάλληλοι του Δήμου 
μας εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους εκτελούν και 
την υπηρεσία των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτή-
των Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, 
που συστήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2.49.Α.3 του 
άρθρου 1 του ν. 3852/2010.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26419/4-12-2017 βεβαίωση 
Δημάρχου για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Κασσάνδρας του οικο-

νομικού έτους 2018 για την αντιμετώπιση της σχετικής 
δαπάνης αποζημίωσης των υπαλλήλων στους Κ.Α. 10-
6012.001 ποσού 2.800,00 ευρώ, Κ.Α. 10-6051.008 ποσού 
1.900 ευρώ και Κ.Α 10-6051.009 ποσού 24.000 ευρώ, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2018 υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή για κάθε έναν από τους δύο (2) διοικητικούς 
υπαλλήλους του Δήμου Κασσάνδρας που εκτός από τα 
καθήκοντα της θέσης τους, εκτελούν και την υπηρεσία 
των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Κασσάνδρας 
και Παλλήνης πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργα-
σίας.

Η αποζημίωση των υπαλλήλων καθορίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και θα βα-
ρύνει τους Κ.Α. 10-6012.001, Κ.Α. 10-6051.008 και Κ.Α 
10-6051.009 του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάν-
δρας του οικονομικού έτους 2018, στους οποίους έχουν 
εγγραφεί τα ποσά των 2.800, 1.900 και 24.000 ευρώ αντί-
στοιχα.

Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (120) ανά υπάλληλο 
κατά εξάμηνο.

Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα 
βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο, ενώ δικαιούχοι είναι οι 
υπάλληλοι που έχουν ήδη διορισθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κασσάνδρεια 4 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044211512170008*
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