
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση τομέων του τμήματος Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Καθορισμός 
των Γνωστικών τους Αντικειμένων. 

2 Έγκριση Υπερωριακής, Νυκτερινής και Εξαιρέ-
σιμων Ημερών Εργασίας, πέρα από το Κανονικό 
Ωράριο, για το Μόνιμο Πολιτικό Προσωπικό του 
ΝΙΜΤΣ για το έτος 2020.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-
νή) πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό του 
Ν.Π. για το α’ εξάμηνο 2020.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-
νής) υπαλλήλου για την τήρηση πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Κορυδαλ-
λού, για την περίοδο από 1/1/2020 έως 30/6/2020.

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού ΟΛΑ Α.Ε. για το έτος 2020. 

6 Κατάταξη του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου της λυθείσας ανώνυμης εταιρίας με 
την επωνυμία «Ενέργεία - Περιβάλλον - Ανάπτυξη» 
και διακριτικό τίτλο ΕΠΑ-ΑΝΑΕ ΟΤΑ, που μεταφέρ-
θηκε με την 66/2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ-Θ).

7 Τροποποίηση της 451/2018 (ΦΕΚ 820/Β’/
8-3-2019) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ σχετικά 
με τον καθορισμό της 24ώρης λειτουργίας των 
Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ.

8 Έγκριση καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας ως και 
εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το Νόμο εξαι-
ρέσιμες ημέρες με αμοιβή στο προσωπικό του Κέ-
ντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας Βορείου 
Αιγαίου προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου για το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 6588/Φ20  (1)
Ίδρυση τομέων του τμήματος Ηλεκτρονικών Μη-

χανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Καθορισμός 

των Γνωστικών τους Αντικειμένων.  

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/

06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 12, 13,15 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν.  4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/
07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-
λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
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τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών στη συνεδρίαση με αριθμ. πράξης 
15/25-11-2019, με θέμα: «Περιγραφές Τομέων Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Ίδρυση Τομέων του Τμήμα-
τος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθο-
ρισμός των γνωστικών τους αντικειμένων».

6. Την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση με 
αρ. πράξης 16/26-11-2019/Θ30 με θέμα «Ίδρυση Τομέ-
ων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
και καθορισμός των γνωστικών τους αντικειμένων». 

7. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η 
εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
ΤΕΙ Κρήτης. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, διαπιστώνει:

Την ίδρυση τριών (3) Τομέων στο Τμήμα Ηλεκτρονι-
κών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον καθορισμό των 
γνωστικών τους αντικειμένων ως εξής: 

1. Τομέας Ηλεκτρονικής και Εφαρμογών 
Γνωστικά Αντικείμενα 
Ηλεκτρονική, μικροηλεκτρονική, νανοηλεκτρονική, 

αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα, συ-
στήματα VLSI, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, κυ-
κλώματα και διατάξεις, ηλεκτρικές μηχανές, ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές μετρήσεις, ηλεκτρονικές εγκαταστά-
σεις ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονικά ισχύος, οπτοηλε-
κτρονική, lasers, τεχνολογία πλάσματος, τεχνολογία και 
εφαρμογές των μετάλλων και κραμάτων, των ημιαγωγών, 
των μονωτών, των μαγνητικών υλικών, των υπεραγω-
γών, και των νέων υλικών, φωτοβολταϊκά στοιχεία και 
υποσυστήματα, τεχνολογία και εφαρμογές αισθητήρων, 
ανιχνευτών αερίων, και βιοανιχνευτών, βιοηλεκτρονική. 

2. Τομέας Πληροφορικής και Αυτοματισμού 
Γνωστικά Αντικείμενα 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, υπολογιστικά συστήματα, 

υλικό και λογισμικό υπολογιστών, ψηφιακά συστήματα, 
αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιομηχανικοί 
αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, αυτόματος έλεγχος, 
ρομποτική, αυτόνομα ρομποτικά οχήματα, μέθοδοι 
διασύνδεσης ψηφιακών συστημάτων, μικροεπεξεργα-
στές, μικροελεγκτές (μCs, DSPs, PLCs), FPGAs, συστήματα 
αυτομάτου ελέγχου, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, 
συστήματα βασισμένα στη γνώση, επεξεργασία σημά-
των και εικόνων, σχεδιασμός και κατασκευή στοιχείων, 
κυκλωμάτων και συστημάτων με τη βοήθεια υπολογιστή 
(CAD και CAM), ευφυή συστήματα μοντελοποίησης και 
προσομοίωσης, κβαντική επεξεργασία της πληροφο-
ρίας, έλεγχος κυκλοφοριακής ροής, επεξεργασία ήχου, 

λόγου, εικονοσειρών και τριδιάστατων αντικειμένων, 
πολυμέσα, αλγόριθμοι, νευρωνικά δίκτυα, τεχνολογία 
και εφαρμογές ψηφιακών επεξεργαστών (DSPs), συστή-
ματα τεχνητής όρασης, επικοινωνία ανθρώπου-μηχα-
νής, τεχνολογίες διαδικτύου, εφαρμογές παγκόσμιου 
ιστού, υπολογιστική νέφους, πληροφοριακά συστήμα-
τα, συστήματα αποφάσεων, συστήματα εικονικής και 
επαυξημένης πραγματικότητας, ασφάλεια λογισμικού 
και ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση και ανάλυση δε-
δομένων και γνώσης, τρισδιάστατη μοντελοποίηση, 
αντίστροφη μηχανική, τεκμηρίωση πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, στοχαστικά, μη-στάσιμα και μη-γραμμικά σή-
ματα και συστήματα, ανάλυση χρονοσειρών, διάγνωση 
βλαβών με στατιστικές μεθόδους, μορφική ανάλυση τα-
λαντούμενων κατασκευών, μοντελοποίηση, εκτίμηση, 
και πρόβλεψη σημάτων και συστημάτων, συστήματα 
ΙοΤ, γεωργία ακριβείας, ενσωματωμένα συστήματα, πλη-
ροφοριακά συστήματα και αυτοματισμοί στη γεωργία, 
έξυπνες ηλεκτρονικές παγίδες εντόμων, γλώσσες προ-
γραμματισμού, παράλληλη επεξεργασία, υπολογιστικά 
πλέγματα, παράλληλος προγραμματισμός, ετερογενής 
προγραμματισμός, βαθιά μάθηση, μηχανική μάθηση. 

3. Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
Γνωστικά Αντικείμενα 
Αναλογικές και ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, τηλεπικοι-

νωνιακά σήματα και συστήματα, ενσύρματες και ασύρ-
ματες τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρομαγνητική θεωρία και 
εφαρμογές, ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, αλληλεπίδραση των πεδίων με την ύλη, ραδιο-
κύματα, μικροκύματα, χιλιοστομετρικά κύματα, RF και 
μικροκυματικές πηγές, κεραίες εκπομπής και λήψης, κε-
ραιοαισθητήρες, κεραιοδιατάξεις και κεραιοσυστήματα, 
στοιχειοκεραίες, ευφυή και προσαρμοζόμενα συστή-
ματα κεραιών, γραμμές μεταφοράς και κυματοδηγοί, 
μικροκυματικά αντηχεία, διάδοση κυμάτων, ηλεκτρο-
μαγνητική συμβατότητα, μικροκυματικές και χιλιοστο-
μετροκυματικές διατάξεις, κυκλώματα, και εφαρμογές, 
ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, δίκτυα σταθερών και κι-
νητών επικοινωνιών, κινητές επικοινωνίες, δορυφορικές 
επικοινωνίες, σχεδιασμός δορυφορικών συστημάτων και 
διαστημικών διατάξεων, δορυφορική τηλεπισκόπιση, 
δίκτυα υπολογιστών, οπτικά δίκτυα, ευρυζωνικά δίκτυα, 
δίκτυα αισθητήρων, οπτικές ίνες και οπτικά συστήματα 
τηλεπικοινωνίας, τεχνολογίες διαδικτύου και διαδικτύου 
των πραγμάτων, διοίκηση επικοινωνιακών συστημάτων, 
ατμοσφαιρικές, ιονοσφαιρικές και μαγνητοσφαιρικές 
διαταραχές, διαστημικά συστήματα, διαστημική ηλε-
κτροδυναμική, εμβιοηλεκτρομαγνητισμός, βιολογικές 
επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ραντάρ, 
ηλεκτρονικός πόλεμος, αμυντικές τεχνολογίες και συ-
στήματα, εφαρμογές θεωρίας πληροφοριών στις τηλε-
πικοινωνίες, μοντελοποίηση και ανάλυση βιολογικών 
λειτουργιών, συστήματα ψηφιακής ραδιοφωνίας (DAB) 
και τηλεόρασης, σχεδιασμός, προσομοίωση και ανάπτυ-
ξη ολοκληρωμένων και μονολιθικών ολοκληρωμένων 
μικροκυματικών κυκλωμάτων (MICs και MMICS), σχεδι-
ασμός και ανάπτυξη ασύρματων συστημάτων, ασφάλεια 
τηλεπικοινωνιών και δικτύων. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο 10 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ  

 Ι 

 Αριθμ. φ. 844α/11732 Σ. 2842 (2)
Έγκριση Υπερωριακής, Νυκτερινής και Εξαιρέ-

σιμων Ημερών Εργασίας, πέρα από το Κανονικό 

Ωράριο, για το Μόνιμο Πολιτικό Προσωπικό του 

ΝΙΜΤΣ για το έτος 2020. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Σ. 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 «Πι-

στωτικά Ιδρύματα/Ασφάλιση αυτ/των/ Δημόσια Περιου-
σία/Παίγνια/ΝΣΚ-ΓΛΚ/Φορολογικά»(ΦΕΚ Α’ 107).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ Α’ 176).

γ. Το υπ’ αριθμ. 1310/1 /29.11.2019 Πρακτικό ΔΣ/
ΝΙΜΤΣ.

δ. Τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Ιδρύματος ΦΕΚ 150/Α’/24.07.1947.

ε. Την ανάγκη απασχόλησης του μονίμου πολιτικού 
προσωπικού (νοσηλευτικού- λοιπού) του ΝΙΜΤΣ πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας για την κάλυψη επο-
χικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 
της νοσηλευτικής υπηρεσίας, του Βιοχημικού, Μικροβι-
ολογικού, Αιμοδυναμικού, Ακτινολογικού Εργαστηρίου, 
Πυρηνικής Ιατρικής, Αιμοδοσίας και Αξονικού Τομογρά-
φου, του Λογιστηρίου (σύνταξη ετήσιου Απολογισμού 
- ισολογισμών, δήλωση φόρου εισοδήματος, σύνταξη 
πρωτοκόλλων - τιμολογίων, διεκπεραίωση δημόσιων 
και πρόχειρων διαγωνισμών και προσλήψεων) και της 
τεχνικής υπηρεσίας.

στ. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον 
Π/Υ 2020 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για 
υπερωριακή απασχόληση», αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέ-
σιμων ημερών εργασία, πέρα από το κανονικό ωράριο, 
385 Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων του Νοσηλευτικού 
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) που 
κρίνονται απαραίτητοι για την αντιμετώπιση πραγματι-
κών εποχιακών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών του έτους 2020, όπως παρακάτω:

α. Κλάδος ΠΕ Επτά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι 
(7.296) ώρες για 28 υπαλλήλους.

β. Κλάδος TE Είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξή-
ντα (24.960) ώρες για 104 υπαλλήλους.

γ. Κλάδος ΔΕ Πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες δώ-
δεκα (52.512) ώρες για 214 υπαλλήλους.

δ. Κλάδος ΥΕ Εννέα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (9.360) 
ώρες για 39 υπαλλήλους.

2. Το σύνολο των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν 
είκοσι οκτώ (94.128) ωρών αντιστοιχούν σε 20 ώρες απο-
γευματινής υπερωριακής απασχόλησης για 385 υπαλλή-
λους (σύνολο 92.400 ώρες) και σε 16 ώρες νυκτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για 9 υπαλλήλους 
(σύνολο 1.728 ώρες).

3. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των 
εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης (94.128 
ώρες), για το έτος 2020, σε καμία περίπτωση δεν πρέ-
πει να υπερβεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον οικείο 
ΚΑΕ του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του 
ΝΙΜΤΣ (ΚΑΕ 0261).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

I

   Αριθμ. 1212 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα-

τινή) πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό 

του Ν.Π. για το α’ εξάμηνο 2020. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ. 163/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου περί ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών υπαλλήλων».(ΦΕΚ Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» .

4. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020.

5. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας του Ν.Π. (ΦΕΚ 1683/τ.Β’/15-5-2018).

6. Το γεγονός ότι το σύνολο των δράσεων που υλο-
ποιεί το Νομικό Πρόσωπο γίνονται απογεύματα καθώς 
και Σάββατο και Κυριακή, λόγω του ότι οι δράσεις αυτές 
απευθύνονται στο σύνολο των δημοτών της πόλης, απαι-
τείται πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή απασχόλη-
ση καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των 
δράσεων,αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε τη συνδρομή εποχιακών, έκτακτων 
και επειγουσών αναγκών που επιβάλλουν την υπερωρι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56698 Τεύχος B’ 4954/31.12.2019

ακή απασχόληση του τακτικού προσωπικού του Ν.Π. και 
εγκρίνουμε την καθιέρωση της υπερωριακής απογευμα-
τινής απασχόλησης έως 120 ώρες για κάθε υπάλληλο πέ-
ραν της υποχρεωτικής για το α’εξάμηνο (από 1/1/2020-
30/6/2020) του έτους 2020 με την προβλεπόμενη από 
το νόμο αποζημίωση, αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΜΕΧΡΙ 22:00)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσε-
ων, έχει προβλεφθεί δαπάνη ύψους 9.500,00€ σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2020 και θα 
βαρύνει τους Κ.Α. 10.6022.0001,15.6022.0001.

Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορί-
ζονται ως εξής:

Για το προσωπικό όλων των προαναφερόμενων τμη-
μάτων:

Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία έως 120 ώρες 
και για το α’εξάμηνο του έτους 2020

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων 
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμε-
να και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το 
επιβάλλουν οι ανάγκες του κάθε τμήματος και σύμφωνα 
με τις σχετικές πιστώσεις που αναγράφονται στον προ-
ϋπολογισμό του Ν.Π. για κάθε κατηγορία προσωπικού 
και υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κορυδαλλός, 2 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΧΟΣ

Ι

    Αριθμ. 1208 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα-

τινής) υπαλλήλου για την τήρηση πρακτικών 

των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού 

Κορυδαλλού, για την περίοδο από 1/1/2020 έως 

30/6/2020. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 49 του ν. 3584/2007,
2. το άρθρο 20 του ν. 4024/2011,
3. την παρ 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010,

4. την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία: «η 
παρ.5 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 (σύμφωνα με την 
οποία «5.Η υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται 
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι καθ’ υπέρβαση 
των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλησης.») παύει 
να ισχύει, γ. Ως εκ τούτου, με τη διαδικασία και τις προϋ-
ποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 20 του κοινοποιούμενού 
νόμου (ν. 4024/2011) και μέχρι του ορίου των είκοσι (20) 
ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως, καταβάλλεται αποζημίω-
ση στους υπαλλήλους των Ν.Π., οι οποίοι εκτός από τα 
καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας τηρούν και συντάσσουν τα πρακτικά 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

5. το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στον υπάλληλο Στεφανάκη Ευάγγελο 

κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, την τήρηση των 
πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο 
από 1/1/2020 έως 30/6/2020 και μέχρι του ορίου των 
είκοσι (20) ωρών μηνιαίως. 

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται 
κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του ν. 4024/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κορυδαλλός, 6 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΧΟΣ   

Ι

  Αριθμ. απόφ. 108/18/19 (5) 
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού ΟΛΑ Α.Ε. για το έτος 2020.  

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΛΑ Α.Ε.) 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις
(α) Της υποπαραγράφου Γ1. της παρ. Γ, παρ. 12, του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222/12-11-2012) 
«Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016». 

(β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
(γ) Του άρθρου 2 του Καταστατικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. 

που έχει εγκριθεί με το άρθρο εικοστό δεύτερο του 
ν. 2932/2001 (Α’ 145/27-06-2001) όπως κωδικοποιήθηκε 
και προσαρμόστηκε με τις διατάξεις του ν. 3429/2005.

(δ) Την αριθ. 2/70738/0022/28-09-2012 απόφαση της 
22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με 
την οποία η ισχύς των αποφάσεων για υπερωριακή απα-
σχόληση αρχίζει από τη δημοσίευσή τους.

(ε) Του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107) 
περί έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας από το Διοικητικό 
Συμβούλιο των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314).
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2. Το αριθ. 76/12/19 απόσπασμα πρακτικού του 
Δ.Σ. της ΟΛΑ Α.Ε., της συνεδρίασης με ημερομηνία 
29-07-2019, περί κατάρτισης Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2020.

3. Την αριθ. 76/8/07 απόφαση, Πρακτικό No 8 του 
Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. περί έγκρισης του Γενικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας του Προσωπικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και 
κυρίως τα άρθρα 50 - 54 του Γενικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του Προσωπικού του Οργανισμού και την υπ 
’αριθμ. 108/18/19/28-11-2019 απόφαση Δ.Σ. ΟΛΑ Α.Ε. 
περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 
Οργανισμού για το έτος 2020.

4. Την 60/06/17/20-06-2017 απόφαση ΔΣ. ΟΛΑ Α.Ε., 
με την οποία εγκρίθηκε ο ΚΕΟΛ - ΓΚΠ του Οργανισμού, 
(ΦΕΚ 2477/ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./21-07-2017). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν επιβαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της Ο.Λ.Α. Α.Ε., αποφασίζουμε:

Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απασχό-
λησης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει βεβαίωση από 
την οικεία οικονομική υπηρεσία ανάληψης δέσμευσης 
της σχετικής πίστωσης στα λογιστικά βιβλία του Ορ-
γανισμού (παρ. XII επί του άρθρου 11 υπ. 2 της αριθ. 
2/9118/0026/29-12-2012 εγκυκλίου του ΥΠΟΙΟ, ΑΔΑ: 
ΑΙΙΛΗ-Ε6), για έξι (06) υπηρετούντες υπαλλήλους της 
Ο.Λ.Α. Α.Ε. έτους 2020 προς κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών τους ως εξής:

Διευθύνσεις Σύνολο Υπαλλήλων
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 1
TE Διοικητικού Λογιστικού 2
ΔΕ Τεχνικών Μηχανολόγων 1
ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων 1
2. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε-

ρωριακής απασχόλησης, των ωρών νυχτερινής εργασίας 
ή Κυριακών και των εξαιρέσιμων ωρών καθώς και ο αριθ-
μός των υπαλλήλων που θα απασχολούνται υπερωριακά 
κάθε φορά θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσι-
ακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε μήνα 
από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης και θα 
εγκρίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου-
λο της Ο.Λ.Α. Α.Ε. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά υπάλληλο 
τις είκοσι (20) μηνιαίως. Οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά 
υπάλληλο τις δεκαέξι (16) μηνιαίως.

3. Η έγκριση υπερωριακής εργασίας καθίσταται απα-
ραίτητη διότι υπάρχει η ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών λόγω της φύσης 
του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών του λιμένα καθώς 
επίσης είναι περισσότερο αναγκαία η υπερωριακή απα-
σχόληση του χειριστή γερανού αφού το λιμάνι απασχο-
λεί σε αριθμό μόνο ένα χειριστή.

4. Η δαπάνη των πραγματοποιούμενων υπερωριών θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ο.Λ.Α. Α.Ε.. Εκτιμάται 
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 19.500,00 ΕΥΡΩ περίπου 
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
ΚΑΕ 60 του προϋπολογισμού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. έτους 2020.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01-01-2020 
έως και την 31-12-2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 28 Νοεμβρίου 2019 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 Ι 

 Αριθμ. απόφ. 47/2019 (6)
 Κατάταξη του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορί-

στου χρόνου της λυθείσας ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «Ενέργεία - Περιβάλλον - Ανάπτυξη» 

και διακριτικό τίτλο ΕΠΑ-ΑΝΑΕ ΟΤΑ, που μεταφέρ-

θηκε με την 66/2019 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ-Θ).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/

31.07.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θε-
σμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημο-
τικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε. Υ.Α.) 
- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα 
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί 
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και 
άλλες διατάξεις».

- Την υπ’ αριθμό 33/17.11.2017 Ερμηνευτική Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4483/2017».

- Τις διατάξεις του 18 του π.δ. 75/2011 ΦΕΚ 182/τ.Α’/
22-08-2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική 
Ένωση Ελλάδας».

- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΕΔ ΑΜ-
Θ, όπως εγκρίθηκε με την ΑΔΣ 1/2012 (ΑΔΑ ΒΟΧ7ΟΚ-
ΜΗ-Ζ17) και τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 96/2014 (ΑΔΑ 
ΒΖΑΑΟΚΜΗ-Φ6Υ) όμοιά της.

- Την απόφαση του 66/2019 του Διοικητικού Συμβου-
λίου περί μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακής 
Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ με την επωνυμία «Ενέργεια-Πε-
ριβάλλον-Ανάπτυξη» και διακριτικό τίτλο « ΕΠΑ-ΑΝΑΕ 
ΟΤΑ» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης (Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ) και σύστασης μίας 
(1) προσωποπαγούς θέσης.

- Τις παρ.3 και 4 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016.
- Την υπ’ αριθ. Α.Π 630/4-10-2019 βεβαίωση της Οικο-

νομικής Υπηρεσίας περί εξασφάλισης των αναγκαίων 
πιστώσεων στον Π/Υ της Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ οικονομικού έτους 
2019.

- Την Α.Π 631/4-10-2019 βεβαίωση γνησιότητας τίτ-
λου σπουδών μετά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο ΠΕΔ ΑΜ-Θ, 
αποφασίζουμε:
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- Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της λυθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ενέρ-
γεία-Περιβάλλον-Ανάπτυξη» και διακριτικό τίτλο ΕΠΑ-ΑΝΑΕ ΟΤΑ,, που μεταφέρθηκε με την αριθ. 66/2019 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-  Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ-Θ), 
κατατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου-ΙΔΑΧ) σε προσωποπαγή θέση ερ-
γασίας, που συστάθηκε με την αριθ. 66/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ Α.Μ-Θ η οποία θα 
συμπεριληφθεί στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών και θα καταργηθεί μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, 
κατά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία - Θέση Ειδικότητα

Γεωργία Τσαλίκη Αριστείδης ΔΕ Διοικητικού Γραμματειακή Υποστήριξη

- Η ανωτέρω κατατάσσεται στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της εκπαιδευτικής βαθμίδας με την οποία μετα-
φέρεται, χωρίς αναγνώριση ως προϋπηρεσίας του χρόνου απασχόλησής της, στην εταιρεία, από της δημοσίευσης 
της παρούσας στο ΦΕΚ.

- Η δαπάνη εκ της μεταφοράς της παραπάνω υπαλλήλου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΕΔ ΑΜ-Θ στον 
οποίο υπάρχει σχετική πίστωση, όπως βεβαιώνει η οικονομική υπηρεσία, με το Α.Π 630/4-10-2019 έγγραφό της

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  

Ι

Αριθμ. απόφ.    525/09-12-2019 (7)
Τροποποίηση της 451/2018 (ΦΕΚ 820/Β’/8-3-2019) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ σχετικά με τον καθορι-

σμό της 24ώρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΑΤΡΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ (ΦΕΚ 3801/Β’/04-09-2018).
3. Την υπ. αρ. 451/2018 απόφαση τροποποίησης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ (ΦΕΚ 820/Β’/8-3-2019) για τον καθορισμό 

24ωρης και 7ήμερης λειτουργίας της Επιχείρησης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
5. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007
6. Την υπ.αρ. πρωτ. 20105Γ/2019 εισήγηση της Διοικητικής Διεύθυνσης.
7. Την ιδιαιτερότητα και τη φύση των περιεχομένων από τη ΔΕΥΑΠ υπηρεσιών στους τομείς Ύδρευσης, Αποχέτευ-

σης, Περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισμός, κ.λπ.), Διοικητική (φύλακες, οδηγοί) Γενική Διεύθυνση (μηχανοργάνω-
ση ) και Οικονομική (αποθηκάριοι), που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συνεχή λειτουργία των αντίστοιχων 
υπηρεσιών και γραφείων ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμή και ασφαλής λειτουργία, ομόφωνα αποφασίζει:

1) Την καθιέρωση εικοσιτετράωρης λειτουργίας για όλες τις ημέρες του μήνα, περιλαμβανομένων Σαββάτων, 
Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών των κατωτέρω Διευθύνσεων της ΔΕΥΑΠ και με απασχολούμενο προσωπικό των 
κατωτέρω ειδικοτήτων:

Γενική Διεύθυνση

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ 1 Διοικητικός - Μηχανοργάνωση

Διοικητική Διεύθυνση

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΕ 3 Φύλακες

ΥΕ 3 Εργάτες - Οδηγοί

ΔΕ 4 Οδηγοί

ΔΕ 1 Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων
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Διεύθυνση Ύδρευσης (Διυλιστήρια, Γραφείο Δικτύων, Η/Μ-Μ-Ε)

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Πολιτικοί Μηχανικοί

ΤΕ 10 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί- Μηχανολόγοι Μηχανικοί- 
Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΕ και ΔΕ

ΔΕ 30 Τεχνίτες- Ηλεκτρολόγοι- Μηχανουργοί- Εργοδηγοί

ΥΕ 12 Εργάτες

Διεύθυνση Αποχέτευσης ( Γραφείο Δικτύων, Η/Μ, Μελετών )
ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ 8 Πολιτικοί Μηχανικοί- Μηχανικοί

ΤΕ 7 Μηχανικοί - Έργων Υποδομής

ΔΕ 5 Τεχνίτες

ΥΕ 9 Εργάτες

Διεύθυνση Περιβάλλοντος ( Βιολογικός Καθαρισμός)
ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ 3 Χημικός Μηχανικός, Χημικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΤΕ 3 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Υγιεινολόγος 

ΔΕ 15 Τεχνίτες - Ηλεκτρολόγοι - Οδηγοί - Μηχανουργοί - 
Υδραυλικοί - Παρασκευαστές

ΥΕ 5 Εργάτες

2) Καθιέρωση 7ήμερης λειτουργίας για όλες τις ημέρες του μήνα, περιλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών, 
εξαιρέσιμων ημερών και λειτουργίας σε βάρδιες (πρωινή-απογευματινή) των κατωτέρω Διευθύνσεων της ΔΕΥΑΠ:

Οικονομική Υπηρεσία

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ 2 Εργάτες ΥΕ Κεντρικής Αποθήκης 

Διοικητική Διεύθυνση
ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ 3 Οδηγοί

ΥΕ 3 Εργάτες - Οδηγοί

Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Διυλιστήρια- Απολύμανση - Χλώρια)
ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ 2 Τεχνίτες Χλωρίων

ΥΕ 1 Εργάτης Χλωρίων

Διεύθυνση Καταναλωτών
ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ 12 Τεχνίτες - Καταμετρητές

ΥΕ 6 Καταμετρητές

Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων θα προβλεφθεί και θα βαρύνει τον Κ.Α 60.00.002 του Προϋπο-
λογισμού της ΔΕΥΑΠ του έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 O Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ
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  Αριθμ. απόφ.   16  (8)
Έγκριση καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας ως 

και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το Νόμο 

εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή στο προσωπικό 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας 

Βορείου Αιγαίου προς συμπλήρωση του υποχρε-

ωτικού ωραρίου για το έτος 2020. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’) «Δι-

αχείριση των μη αυτοεξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

2. Του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α’) «Ανασυ-
γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Απο-
κατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, και άλλες διατάξεις». 

3. Του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α’) «Κατάρ-
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις». 

4. Την Δ9/οικ.44840/11751 (ΦΕΚ 571/Υ.Ο.Ο.Δ./2016) 
απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία ορίστηκε το 
Δ/Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας Βο-
ρείου Αιγαίου. 

5. Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας Βορείου Αιγαίου. 

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 60.413,48 ευρώ 
για το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Κέ-
ντρου και θα βαρύνει τον οικείο προϋπολογισμό του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας Βορείου 
Αιγαίου έτους 2019, στον οποίο έχει προβλεφθεί ποσό 
60.413,48 € στον ΚΑΕ 0263. 

7. Το υπ. αριθμ. 57413/436/5-12-2019 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων. 

Την έγκριση πίστωσης ύψους 60.413,48 ευρώ για 50 
άτομα που απασχολούνται υπερωριακά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες και 29 άτομα για νυχτερινή εργασία προκει-
μένου να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία του Κέντρου σε 
24ώρη βάση από 1-1-2020 έως 31-12-2020 σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα. 

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049543112190008*

 ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ -
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ 
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ-

ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛEYΤΩΝ 8 6 

ΔΕ ΝΟΣΗΛEYΤΩΝ 5 5 
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠ 13 13 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΛΗΤΗΡΑΣ-

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ) 
2 2 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 0 
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ. 

ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 4 0 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
10 0 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 3 0 

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3 3 

Σύνολο υπαλλήλων: 50 29 

Σύνολο ωρών: 13.878 8.618 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 39.645,48+20.768,00= 60.413,48 € 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αγιάσος, 9 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΛΤΣΙΟΥ    
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