
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου 
Λεχαινών.

2 Έναρξη λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακί-
ου Ανωγείων.

3 Ανάκληση της 2212.2-1/5047/7088/2017/
30-01-2017 υπουργικής απόφασης, περί εγκα-
τάστασης στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας 
«PHOENICIA SHIP MANAGEMENT INC.» με έδρα 
στα νησιά Μάρσαςλ».

4 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την 403/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Παλλήνης.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του Δήμου Φαρκαδόνας για το έτος 
2019.

6 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

7 Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του 
Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: 
«Γενικόν Φιλόπτωχον ταμείον τής Ιεράς Μητρο-
πόλεως Τριφυλίας καί Όλυμπίας» (ΦΕΚ Β’ 142/ 
30.1.2018).

8 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, κατά τις απογευματινές ώρες, για τους υπαλ-
λήλους των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρε-
σιών την αντιμετώπιση, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών.

9 Συμπλήρωση - τροποποίηση της 411/2018 από-
φασης του Δ.Σ σχετικά με την υπερωριακή απα-
σχόληση προσωπικού έτους 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην 121/13.12.2018 
απόφαση του Αντιδημάρχου Άκτιου - Βόνι-
τσας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6037/τ.Β’/
31-12-2018.

11 Διόρθωση σφάλματος στην 1662/28.3.2019 πρά-
ξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1332/τ.Β’/18.4.2019.

12 Διόρθωση σφάλματος στην 7142/30-05-2018 
απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2205/13-06-2018/τ.Β’.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ11/71955/Δ4 (1)
   Μετονομασία 1ου Επαγγελματικού Λυκείου 

Λεχαινών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 3 και 6), 49 και 

50 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 8 του 
ν. 3475/2006 (Α’ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της 
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλ-
λες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
ν. 3966/2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

5. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
όπως ισχύει.

8. Την 158719/Υ1/24-09-2018 (Β’ 4222) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση απόφασης ανάθε-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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σης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».

9. Το Φ.11/ΚΔ/7353/20-06-2018 έγγραφο της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Ελλάδας.

10. Το με αρ. πρωτ. 8476/18-06-2018 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.

11. Το 399/01-06-2018 έγγραφο του 1ου ΕΠΑ.Λ. 
Λεχαινών.

12. Την 121/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

13. Την 5/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημο-
τικής Κοινότητας Λεχαινών.

14. Την Φ.1/Γ/173/61549/Β1 εισήγηση του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Μετονομάζουμε την παρακάτω σχολική μονάδα ως 
εξής:

Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Ελλάδας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Λεχαινών σε «1ο ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών - 
Ηρακλής Μοσχονάς»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 19822 οικ Φ.101.3 (2)
    Έναρξη λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμα-
κίου Ανωγείων. 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 Έχοντας υπόψη: 
(α) Τις διατάξεις του π.δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α’ 99) «Κανονι-

σμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος». 
(β) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 64133 οικ Φ.109.1 (Β’ 

41/17-1-2019) κοινής υπουργικής απόφαση «Ίδρυση 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανωγείων».

(γ) Την ΕΜ/2/178/15-4-2014 (ΦΕΚ Β’1008/23-4-2014) 
απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για 
θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά 
όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». 

(δ) Τις διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφος 11 γ του 
ν. 4249/14 (Α’ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και άλλες διατάξεις». 

(ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε έναρξη λειτουργίας για το Πυροσβε-
στικό Κλιμάκιο Ανωγείων του Δήμου Ανωγείων. 

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2019

Ο Αρχηγός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5047/32582/2019 (3)
Ανάκληση της     2212.2-1/5047/7088/2017/

30-01-2017 υπουργικής απόφασης, περί εγκα-

τάστασης στην Ελλάδα Γραφείου της Εταιρείας 

«PHOENICIA SHIP MANAGEMENT INC.» με έδρα 

στα νησιά Μάρσαλ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α’/17-4-1968).
β. Του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α’/22-4-1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α’/

31-8-1994).
δ. Του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’/

25-7-1997).
ε. Του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/

27-12-2005).
στ. Του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α’/

4-3-2009).
ζ. Του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α’/

29-4-2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).

θ. Του Κεφαλαίου Α’, του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-05-2016). 

ι. Του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α’/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α’ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α’/10-8-2012). 
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ια. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...».

ιβ. Του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α’/29-8-2018) «Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη».

ιγ. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α’/29-8-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιδ. Της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β’/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β’/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 
919/Β’/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας.

ιε. Της 2212.2-1/5047/7088/2017/30-01-2 017 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 312/Β’/07-02-2017).

2. Την από 07 Φεβρουαρίου 2019 αίτηση της εταιρείας 
PHOENICIA SHIP MANAGEMENT INC. με την οποία ζήτη-
σε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου 
της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθμ. 2212.2-1/5047/7088/
2017/30-01-2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 312/Β’/07-02-2017) σχετι-
κά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, 
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, γραφείου της 
εταιρείας PHOENICIA SHIP MANAGEMENT INC. με έδρα 
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 42584/296 (4)
    Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την 403/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Παλλήνης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 
του ν. 4313/2014.

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/
23.03.1999) περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδο-
νται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α’/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις των αρ. 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ.24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α’/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την οποία 
ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την οικ. 47601/17682/14.06.2017 (ΦΕΚ 2056/Β’/
14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβί-
βασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης Οργά-
νωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλο-
φορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων».

12. Τις 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-
ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν 
μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης απο-
φάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του 
ν. 2696/1999».

14. Το 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του Γ.Γ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: "Διευκρινίσεις - 
Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδι-
κών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους 
λιμένων".

15. Την Οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-
ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση αρμοδιότη-
τας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ24294 Τεύχος B’ 2149/07.06.2019

ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων 
αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α του ν. 2696/1999».

16. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω 
αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 403/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, που αφο-
ρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

17. Την Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Παλλήνης, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ’ αριθμ. 
70/2018 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις.

18. Την 403/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Παλλήνης, για τις υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται περαιτέρω 
επιβάρυνση στον τρέχοντα (έτος 2019) προϋπολογισμό 
του Δήμου, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
12478/19-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Παλλήνης 

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Παλλήνης και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
 - Την εκ περιτροπής στάθμευση επί της οδού Φειδιπ-

πίδου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως 
και Ελ. Βενιζέλου, με την εφαρμογή κάθετων κυκλοφο-
ριακών σημάνσεων Ρ-41 (Απαγορεύεται η στάθμευση 
στην πλευρά της πινακίδας τους μονούς μήνες) και Ρ-42 
(Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας 
τους ζυγούς μήνες) επί της οδού Φειδιππίδου.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί 
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση 
αυτή.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, βάσει 
της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσεων 
(πληροφοριακών σημάνσεων που βελτιώνουν και διευ-
κολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορί-
ας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα με 
τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

9. Τον παρόν έγγραφο μας δεν υποκαθιστά απαιτού-
μενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν. 
Επίσης, κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά πε-
ριγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σε αυτό, διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με 
αντίστοιχες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε προ-
γενέστερες συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές 
εκθέσεις, μελέτες, σχέδια ή σκαριφήματα.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 133 (5)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του Δήμου Φαρκαδόνας για το έτος 

2019.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
6. Τις έκτακτες/επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που 

θα δημιουργηθούν κατά την περίοδο των εκλογών το 
έτος 2019 λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού και της 
ανακατανομής των αρμοδιοτήτων οι οποίες επιβάλλουν 
την απασχόληση του προσωπικού των διοικητικών υπη-
ρεσιών, των ΚΕΠ και των υπαλλήλων καθαριότητας πέ-
ραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6012.002 και 20-
6012 του προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού 
έτους 2019.

8. Το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμ. 
2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 στο οποίο δεν προβλέπεται 
εξαίρεση για τους OTA από τη δημοσίευση των υπερω-
ριών στο ΦΕΚ, αποφασίζουμε:
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Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία για 
το έτος 2019, για τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους 
υπαλλήλους των ΚΕΠ και τους υπαλλήλους της υπηρε-
σίας καθαριότητας του Δήμου Φαρκαδόνας.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η 
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο εξαμήνων μέσα 
στο έτος, για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο το εξάμηνο.

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται 
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φαρκαδόνα, 6 Μαΐου 2019

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/46648/5136/1756 (6)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

      Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15θ του 

ν. 4485/2017 (114 Α’) και της παρ. 7 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (83 Α’).

2. Την Β1/12/1986 (Β’205) υπουργική απόφαση που 
αφορά στην ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Ιατρικής όπως 
τροποποιήθηκε με τις Β1/5/1997 (Β’ 719), Β1/74/1998 
και Β1/481/1998 (Β’ 730), 119259/Β1/2004(Β’ 1862) και 
105691/Β1/2006(Β’ 1820) υπουργικές αποφάσεις.

3. Την Α 6768/18-7-2014 πράξη Ανάληψης Καθηκό-
ντων του Τσελεμπόνη Αθανάσιου σε θέση ΕΔΙΠ του Λει-
τουργικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (αρ. συν. 10/16.4.2019) για καθορισμό γνωστικού 
αντικειμένου του Μέλους ΕΔΙΠ Τσελεμπόνη Αθανάσιου.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31.8.2018/τ. ΥΟΔΔ) με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022,

διαπιστώνουμε ότι το γνωστικό αντικείμενο του Μέ-
λους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης καθορίζεται 
ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Γνωστικό αντικείμενο

Τσελεμπόνης 

Αθανάσιος
Γεώργιος ΕΔΙΠ

Υγιεινή με έμφαση στην 

Περιβαλλοντική Υγιεινή - 

Νοσοκομειακή Υγιεινή

- Υγιεινή του νερού

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 18 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 313/2018/790 (7)
    Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του 

Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμί-

αν: «Γενικόν Φιλόπτωχον ταμείον τής Ιεράς Μη-

τροπόλεως Τριφυλίας καί Όλυμπίας» (ΦΕΚ Β’ 

142/30.1.2018).

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχουσα υπόψη:
1) Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 29 παρ. 2 του 

ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος» και του άρθρου 68 παρ. 1 υποπαρ. 4 
και 5 του ν. 4235/2014.

2) Τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς 
το χριστεπώνυμον πλήρωμα, τας απορρέουσας εκ των 
Ευαγγελικών επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των νό-
μων του Κράτους,

3) Τας υφιστάμενος κοινωνικός, ποιμαντικός και πνευ-
ματικός ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και 
Ολυμπίας.

4) Την 5/19.1.2018 πρότασιν του Σεβασμιότατου Μη-
τροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσοστόμου.

5) Την Φ.540/7.12.2018 γνωμοδότησιν του Νομικού 
Γραφείου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,

6) Την από 3.4.2019 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συ-
νόδου, αποφασίζει:

τροποποιεί τον Κανονισμόν λειτουργίας του Εκκλησια-
στικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «Γενικόν Φιλόπτω-
χον ταμείον της Ιεράς Τριφυλίας και Ολυμπίας» (ΦΕΚ Β’/ 
142/30.1.2018), ως εξής:

Τροποποίησις Κανονισμού συστάσεως και λειτουργί-
ας του εκκλησιαστικού ιδρύματος υπό την επωνυμίαν 
«Γενικόν Φιλόπτωχον ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως 
Τριφυλίας και Ολυμπίας» (ΦΕΚ Β’ 142/30.1.2018).

Άρθρο 1
Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού συ-

στάσεως και λειτουργίας του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμεί-
ου της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας (ΦΕΚ 
Β’ 142/30.1.2018), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Διά της οικονομικής ενισχύσεως κατά 65% της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας και Εκκλησι-
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αστικών και Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων προς αντιμετώ-
πισιν των δαπανών λειτουργίας των».

Άρθρο 2
Εκ της παρούσης αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη 

εις βάρος του νομικού προσώπου του Ιδρύματος ή της 
Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας.

Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελ-
τίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 

 Αθήναι, 3 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 3 (8)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή, κατά τις απογευματινές ώρες, για τους υπαλ-

λήλους των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρε-

σιών την αντιμετώπιση, έκτακτων ή επειγουσών 

υπηρεσιακών αναγκών.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
2. Τις διατάξεις του αρθ. 58 παρ. 1 περ. δ του 

ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης “Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης”» ΦΕΚ 87/Α’/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011, όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών Υπαλ-
λήλων» ΦΕΚ 143/Α’/2007.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 4 και 284 παρ. 2 
του ν. 3463/2006.

8. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του O.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου (ΦΕΚ 
560/11-03-2013, τ.Β΄).

9. Τον προϋπολογισμό του Ν.Π. έτους 2019 στον 
οποίο έχουν εγγραφεί οι πιο κάτω πιστώσεις στον ΚΑ 
10.6012.001 με τίτλο «Αμοιβή πρακτικογράφου» στον 
ΚΑ 10.6012.002 με τίτλο «Καταβολή αμοιβής υπερωρι-
ακής απασχόλησης υπάλληλων Δ. Λήμνου στον Ο.Κ.Π.Α. 
Δ. Λήμνου» και στον ΚΑ 10.6051.001 με τίτλο «Εργοδο-
τική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ».

10. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη απασχόλη-
ση προσωπικού του O.Κ.Π.Α Δήμου, πέρα από τις ώρες 
υποχρεωτικής εργασίας λόγω των αυξημένων αναγκών 
του Ν.Π. στο οποίο υπάγονται οι 2 Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί του Δήμου Λήμνου, το Πρόγραμμα Βοήθεια στο 
Σπίτι και η Δομή Κ.Η.ΦΗ. , τα οποία χρηματοδοτούνται 
από Ευρωπαϊκά Προγράμματα με αυξημένες υποχρεώ-
σεις τηρήσεως όρων και παρακολούθησης των ανωτέρω 
Προγραμμάτων. Οι αυξανόμενες ανάγκες σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι το ΝΠΠΔ δεν έχει τακτικό διοικητι-
κό προσωπικό αλλά υπηρετούν σε αυτό δύο δημοτικοί 
υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ορισθεί κατόπιν απόφασης 
Δημάρχου για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
του Νομικού Προσώπου αντίστοιχα.

11. Την απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρί-
ου του προσωπικού για τη σύνταξη και τήρηση των πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΚΠΑ που γίνονται τις απογευματινές και νυκτερινές 
ώρες, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των 
αρμοδίων υπαλλήλων.

12. Την απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου του προσωπικού για την σύνταξη του ετήσιου 
απολογισμού, ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων 
και χρηματικών καταλόγων, την κατάρτιση του προϋ-
πολογισμού.

13. Την 4/2019 απόφαση Δημάρχου Λήμνου με την 
οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Οικονομικής Υποστήρι-
ξης των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λήμνου στην υπάλληλο Δελλή 
Κωνσταντίνα.

14. Την 3/2019 απόφαση Δημάρχου Λήμνου με την 
οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Διοικητικής Υποστήριξης 
του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου στην υπάλληλο Κωνστάντι-
ου Ηλέκτρα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το έτος 2019, την καθιέρωση υπερω-
ριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευμα-
τινές ώρες, για τους υπαλλήλους των Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών την αντιμετώπιση, έκτακτων ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως εξειδικεύονται 
παραπάνω, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις 
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, για το έτος 2019:

Ορίζουμε ότι ,
α) ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί 

υπερωριακά είναι δυο (2), τακτικοί υπάλληλοι
β) Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας 

δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες 
εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο. Με απόφαση του 
Προέδρου του ΝΠΔΔ, θα βεβαιώνεται η υπερωριακή 
απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής , προκαλείται 
δαπάνη ύψους 2.500,00 Ευρώ περίπου , σε βάρος του 
προϋπολογισμού του O.Κ.Π.Α Δήμου Λήμνου οικονο-
μικού έτους 2019 η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 
10.6012.001, (1.200,00 €) 10.6012.002, (1.200,00 €) και 
10.6051.001 (100,00 €).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μύρινα 23 Απριλίου 2019

Η Πρόεδρος

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΦΟΥ

Ι

Αριθμ. 151/9-4-2019 (9)
    Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 411/2018 

απόφασης του Δ.Σ σχετικά με την υπερωριακή 

απασχόληση προσωπικού έτους 2019.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

  Έχοντας υπόψιν :
1. Την διάταξη του ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΠ (ΦΕΚ 3801/Β’/

4-9-2018).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007.
5. Τις διατάξεις της παρ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της 

παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2019. 
6. Την 411/2018 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ περί καθιέ-

ρωσης υπερωριακής απασχόλησης το έτος 2019 (ΦΕΚ 
6207/Β’/31-12-2018).

7. Την 451/2018 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ περί τροποποί-
ησης της 11/2018 σχετικά με τον καθορισμό 24ώρης 
λειτουργίας των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ (ΦΕΚ 820/Β’/
8-4-2019), ομόφωνα αποφασίζει:

1) Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπερωριακής απα-
σχόλησης όσον αφορά το προσωπικό της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Κλάδου ΥΕ (αποθηκάριοι) όπως απεικο-
νίζεται στον πίνακα: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατηγορία

Αρ. 

Υπαλλήλων 

κατά κλάδο

Σύνολο ωρών 

Απογευματινής 

εργασίας

Σύνολο 

ωρών 

νυχτερινών

Σύνολο 

ωρών 

Κυριακών 

και 

Εξαιρέσιμων

ΥΕ 2 240 - 192

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατηγορία

Αρ. 

Υπαλλήλων 

κατά κλάδο

Σύνολο ωρών 

Απογευματινής 

εργασίας

Σύνολο 

ωρών 

νυχτερινών

Σύνολο 

ωρών 

Κυριακών 

και 

Εξαιρέσιμων

ΥΕ 2 240 - 192

Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων έχει 
προβλεφθεί και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.00.002 του προ-
ϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 411/2018 απόφαση Δ.Σ. 
(ΦΕΚ Β’/6207/31-12-2018) για την καθιέρωση της υπε-
ρωριακής απασχόλησης έτους 2019.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
  Στην 121/13.12.2018 απόφαση του Αντιδημάρχου 

Άκτιου-Βόνιτσας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6037/
τ.Β’/31-12-2018 στη σελίδα 71249 στη στήλη Β’ διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
Καθιερώνει για το έτος 2019 απογευματινή υπερωρι-

ακή απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις 120 ώρες ανά 
εξάμηνο ανά υπάλληλο, και πιο συγκεκριμένα:

Για δώδεκα (12) υπάλληλους της υπηρεσίας Καθα-
ριότητας και Ηλεκτροφωτισμού μέχρι 20 ώρες το μήνα 
ανά άτομο.

Για δεκαέξι (16) υπάλληλους της υπηρεσίας Τεχνικών 
Έργων μέχρι 20 ώρες το μήνα ανά άτομο.

Για επτά (7) υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ύδρευσης-
Αποχέτευσης μέχρι 20 ώρες το μήνα ανά άτομο.

Για δεκαέξι(16) υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας 
μέχρι 20 ώρες το μήνα ανά άτομο.

Για έξι (6)υπαλλήλους του ΚΕΠ μέχρι 20 ώρες το μήνα 
ανά άτομο.

στο ορθό:
Καθιερώνει για το έτος 2019 απογευματινή υπερω-

ριακή απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις 120 ώρες ανά 
εξάμηνο ανά υπάλληλο, και πιο συγκεκριμένα:

Για δώδεκα (12) υπάλληλους της υπηρεσίας Καθαριό-
τητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Για δεκαέξι (16) υπάλληλους της υπηρεσίας Τεχνικών 
Έργων.

Για επτά (7) υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ύδρευσης-
Αποχέτευσης.

Για δεκαέξι (16) υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρε-
σίας.

Για έξι (6)υπαλλήλους του ΚΕΠ.

(Από το Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας)

Ι

(11)
      Στην 1662/28.3.2019 πράξη Πρύτανη του Πολυ-

τεχνείου Κρήτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1332/τ.Β’/18.4.2019 στην σελίδα 16125 στην α’ στήλη 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ » Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων: 1421/12.3.3019),
στο ορθό: (Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων: 1421/12.3.2019).

(Aπό το Πολυτεχνείο Κρήτης)
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(12)

      Στην 7142/30-05-2018 απόφαση Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2205/
13-06-2018 (τεύχος Β’) στη σελίδα 23697 στην Α’ και Β’ 
στήλη στο άρθρο 3, παρ. Γ διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «δύο (2) μέλη ΔΕΠ προέρχονται από 
το Τμήμα Χημείας»»,

στο ορθό: «τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ προέρχονται από 
το Τμήμα Χημείας».

(Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021490706190008*
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