
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ομάδας 
έργου για την υλοποίηση της ενταγμένης πρά-
ξης, με τίτλο: «Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμό-
τητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες 
περιοχές» Ακρωνύμιο: «Ο Υγιής Δήμος» (στην 
Αγγλική: “Policies for Enhancing Access to Health 
Services in Deprived Areas”/Acronym: “The Healthy 
Municipality”), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg 
V/A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

2 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας απο-
γευματινών ωρών και μέχρι την 22α ώρα, για τους 
υπαλλήλους του Δήμου Ιλίου για το έτος 2020.

3 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας σε υπάλληλο του Γραφείου Δημάρχου, για το 
έτος 2020.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογρά-
φου έτους 2020.

5 Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Δήμου Καβάλας για το έτος 2020.

6 Ορισμός πρακτικογράφου για την τήρηση των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του ν.  Π. Κοινωνι-
κής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 
2020.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για την κάλυ-
ψη εκτάκτων, εποχικών ή άλλως απροβλέπτων ή 
επειγουσών αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών 
του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2020.

8 Έγκριση μετατροπής προσωποπαγών θέσεων με-
λών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 
οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας.

9 Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλη-
σης Υπαλλήλων του Συνδέσμου Προστασίας και 
Ανάπτυξης Υμηττού για το έτος 2020.

10  Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την 
τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έτους 2020.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

11 Διόρθωση σφάλματος στη Φ.24534/2018/
0022122/31-10-2019 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4331/τ.Β’/29.11.2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 2364 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ομάδας 

έργου για την υλοποίηση της ενταγμένης πρά-

ξης, με τίτλο: «Πολιτικές βελτίωσης προσβασι-

μότητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμι-

σμένες περιοχές» Ακρωνύμιο: «Ο Υγιής Δήμος» 

(στην Αγγλική: “Policies for Enhancing Access to 

Health Services in Deprived Areas”/Acronym: 

“The Healthy Municipality”), το οποίο συγχρη-

ματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνορια-

κής Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Βουλγα-

ρία 2014-2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.  3852/2010

(ΦΕΚ 87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. 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 176 Α').

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36, του άρθρου 48 και του 
άρθρου 176 του ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε-
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του άρθρου 58 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 «Κώδι-
κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 
σχετικά με την εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας και την 
αποζημίωση των υπαλλήλων.

7. 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 176 Α').

8. Την αριθμ. Υπ. οικ.2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκυ-
κλίου με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176 /Α').

9. Την αριθμ. 77/2017 (ΑΔΑ: 7ΥΖΝΩΨΣ-ΗΚΨ) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αρριανών περί αποδοχής 
της συμμετοχής του Δήμου Αρριανών στο έργο με τίτ-
λο: «Policies for enhancing access to health services in 
deprived area - Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμότητας 
στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές» στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA 
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Εδα-
φικής Συνεργασίας.

10. Την με αριθμ. 142715/22.12.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
την οποία η ανωτέρω πρόταση εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2017 
και στη ΣΑΕΠ - 231/6.

11. Την ανάγκη ομαλής και απρόσκοπτης υλοποίησης 
του έργου με τίτλο: «Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμό-
τητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περι-
οχές» Ακρωνύμιο: «Ο Υγιής Δήμος» (Αγγλ.: "Policies for 
Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas" -
Acronym: “The Healthy Municipality”).

12. To εγχειρίδιο με τίτλο: «Εξειδίκευση Οδηγιών για τις 
διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότη-
τα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας» της Μονάδας Ελέγχου, της ΕΥΔ 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

13. Την «κοινή υπουργική απόφαση συστήματος δι-
αχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασί-
ας του στόχου “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”»,
ΦΕΚ 1099/Β'/2016.

14. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 
2020 και τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων:

• Κ.Α.60.6012.01 εξόδων στον οποίο έχει εγγραφεί 
εξειδικευμένη πίστωση 5.000,00€ με τίτλο: Αποζημίωση 
υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων - “The 
Healthy Municipality”.

• Κ.Α.60.6022.01 εξόδων στον οποίο έχει εγγραφεί 
εξειδικευμένη πίστωση 2.882,00 με τίτλο: Αποζημίωση 
υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρό-
νου - “The Healthy Municipality”.

15. Την αριθμ. 1538/9026/2018 απόφαση Δημάρχου 
Δήμου Αρριανών με την οποία συγκροτήθηκε η Ομάδα 
Έργου για το ως άνω έργο.

16. Τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή 
του Δήμου Αρριανών ως εταίρου στο ως άνω έργο για 
απασχόληση της Ομάδας Έργου, πέραν του τακτικού 
ωραρίου το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V/A 
Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία με 
αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο στους υπαλ-
λήλους - μέλη της Ομάδας Έργου (ΟΕ) για την υλοποίηση 
της ενταγμένης πράξης, με τίτλο: «Πολιτικές βελτίωσης 
προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμι-
σμένες περιοχές» Ακρωνύμιο: «Ο Υγιής Δήμος» (στην Αγ-
γλική: “Policies for Enhancing Access to Health Services in 
Deprived Areas”/Acronym: “The Healthy Municipality”), 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυ-
νοριακής Συνεργασίας «Interreg V/A Ελλάδα-Βουλγαρία 
2014-2020» για το έτος 2020, ως εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Κατηγορία/Κλάδος Ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης/Μήνα

1 Ελένη Φωτιάδου ΠΕ Πληροφορικής 20 κατά μήνα

2 Ιωάννης Χατζηβασιλείου ΔΕ Ελεγκτών εσόδων και εξόδων ΟΤΑ 20 κατά μήνα

3 Γεωργία Κοντογιάννη ΔΕ Προσωπικού Η/Υ-Χειριστών Η/Υ 20 κατά μήνα
Το συνολικό ποσό της υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αρριανών οικο-

νομικού έτους 2020.
Το κόστος των συνολικών ωρών (800 ώρες) που υπολογίζεται να διατεθεί κατά ανώτατο όριο για το έτος 2020, 

ανέρχεται σε 5.000,00€ περίπου.
Το ανωτέρω κόστος εμπίπτει στο πακέτο εργασίας ΠΕΙ/WPl και συγκεκριμένα στη δράση WP1/D1.3.2 του εν 

θέματι έργου. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά 
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής: για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο και συγκεκριμένα για 
το Α' εξάμηνο του 2020 μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο και για το Β' εξάμηνο του 2020 μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά υπάλληλο.

Η συνολική προκύπτουσα δαπάνη, η οποία χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% υπολογιζόμενη με βάση τις 
παραπάνω ώρες, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ περίπου και θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του 
Δήμου, οικονομικού έτους 2020 και τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων:
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• Κ.Α.60.6012.01 εξόδων στον οποίο έχει εγγραφεί 
εξειδικευμένη πίστωση 5.000,00€ με τίτλο: Αποζημίω-
ση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων - 
“The Healthy Municipality”.

• K.A.60.6022.01 εξόδων στον οποίο έχει εγγραφεί 
εξειδικευμένη πίστωση 2.882,00 με τίτλο: Αποζημίωση 
υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρό-
νου -“The Healthy Municipality”.

Η πραγματοποίηση των ωρών της ως άνω υπερωρια-
κής εργασίας από τους υπαλλήλους της Ομάδας Έργου, 
θα βεβαιώνεται από το Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φιλλύρα, 13 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ

Ι   

 Αριθμ. 65472/11.12.2019 (2) 
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 

απογευματινών ωρών και μέχρι την 22α ώρα, 

για τους υπαλλήλους του Δήμου Ιλίου για το 

έτος 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.  3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/A΄) με τίτλο «Διοίκηση, οργάνω-
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του π.δ. 23/
7-9-2002 (ΦΕΚ 19/Α΄/7-2-2002) «Αρμοδιότητες, σύστημα 
πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3731/2008 
«Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμί-
σεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών» σύμφωνα με τις οποίες: «Το προσωπικό της 
Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται εντός 
και εκτός γραφείων της υπηρεσίας ανάλογα με τις υπη-
ρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται. 
Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο 
το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 
συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, με κατάλληλη 
εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε 
τακτική ή και υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανά-
γκες της υπηρεσίας».

6. 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 176/Α΄/2015).

7. Το υπ' αριθμ. 64964/09-12-19 έγγραφο της Δημοτι-
κής Αστυνομίας με το οποίο προτείνεται η καθιέρωση 
απασχόλησης για την κάλυψη των υπηρεσιακών ανα-
γκών όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω 
έγγραφο, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας για 
το έτος 2020 ως κατωτέρω:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡ. 

ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΆΝΩΤΑΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΟΡΙΟ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΠΟ 22» ΩΡΑ ΕΩΣ 6» 

ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΆΝΩΤΑΤΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΑΠΌ 6η 

ΠΡΩΙΝΗ ΕΩΣ 

22° ΩΡΑ (ΩΡΕΣ)

ΑΠΌ 22° 

ΩΡΑ ΕΩΣ 

6η ΠΡΩΙΝΗ 

(ΩΡΕΣ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ Ή ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ

4 768 768 960 384
Κ.Α.: 50.6012

ΠΟΣΟ: 6.390,00 €

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών καθώς και η κατανομή κατ'είδος εργασίας (υπερωριακή απασχό-
ληση Κυριακών και εξαιρέσιμων και η νυχτερινή απασχόληση προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας εργασίας και 
πέραν της υποχρεωτικής), θα βεβαιώνεται κάθε μήνα από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ή τον προϊ-
στάμενο-υπεύθυνο της Διεύθυνσης ή του Τμήματος, ή του Γραφείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ίλιο, 11 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Δήμαρχος  κ.α.α.
Η Αντιδήμαρχος 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ
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    Αριθμ. 39714 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας σε υπάλληλο του Γραφείου Δημάρχου, για 

το έτος 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

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

ν.  3852/2010, περί των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 του ν.  3584/2007, 

περί ωρών εργασίας και ημερών αργίας και 48 του 
ν. 3584/2007 περί της διαδικασίας καθιέρωσης εργασίας 
με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο με απόφαση 
του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Το αριθμ. 38763/27-11-2019 έγγραφο του Δημάρχου 
Καβάλας με θέμα: «Καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας υπαλλήλου του Γραφείου Δημάρχου, 
έτους 2020», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι στις αρμοδιότητες του Γραφείου 
Δημάρχου ανήκει ένα ευρύ φάσμα εργασιών όπως: η 
υποδοχή και εξυπηρέτηση πολιτών, η διαχείριση και 
ο προγραμματισμός ραντεβού και συσκέψεων πάσης 
φύσεως της Δημάρχου, ο συντονισμός και η πραγμα-
τοποίηση ημερίδων, συνεδρίων και διαφόρων εκδηλώ-
σεων. Η διαχείριση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας 
(ηλεκτρονικής και έντυπης), η σύνταξη εγγράφων, επι-
στολών, απαντήσεων, ανακοινώσεων. Η τήρηση αρχείου 
(ηλεκτρονικού και έντυπου). Η διοργάνωση επισκέψεων 
και ταξιδιών της Δημάρχου και των συνεργατών της κα-
θώς και η υποδοχή και φιλοξενία επίσημων αποστολών 
και προσκεκλημένων του Δήμου. Επιπλέον, οι συνεδρι-
άσεις πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες όπως και 
κάποιες συσκέψεις. Το γραφείο Δημάρχου είναι στελεχω-
μένο με μια μόνο μόνιμη υπάλληλο και οι αρμοδιότητές 
με τις οποίες είναι επιφορτισμένη υπερβολικά πολλές. 
Συνεπώς προκειμένου να είναι συνεπής στις υποχρεώ-
σεις αναγκάζεται να εργάζεται πέραν του ωραρίου της 
και να βρίσκεται στην Υπηρεσία και απογευματινές ώρες. 
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να εγκρίνετε 
στην υπάλληλο του γραφείου Δημάρχου απογευματινή 
υπερωριακή εργασία για το έτος 2020.

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά 
κλάδο-ειδικότητα και σχέση εργασίας που απασχολού-
νται στο:

Γραφείο Δημάρχου
ΚΛΑΔΟΣ-
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ1 Διοικητικών ΜΟΝΙΜΟΙ 1
αποφασίζουμε:
καθιερώνουμε, για το χρονικό διάστημα του έτους 

2020 απογευματινή υπερωριακή εργασία στο προανα-
φερόμενο στην παρ. 5 της παρούσας μόνιμο προσωπικό 
του Δήμου Καβάλας, για την κάλυψη αναγκών λειτουρ-
γίας του Γραφείου Δημάρχου, μέσα στα όρια που προ-
βλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 

όπως ισχύουν, δηλαδή ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η 
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων 
μέσα στο έτος, ως εξής:

Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 

είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
Από την απόφαση αυτή δύναται να προκληθεί δαπάνη 

ύψους 880,00€ κατά μέγιστο που θα βαρύνει τον Κ.Α. 
10.6012.0001 του προϋπ/σμου του Δήμου Καβάλας οικ. 
έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 Καβάλα, 4 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ 

Ι    

 Αριθμ. 39833 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πρακτικο-

γράφου έτους 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του 

ν. 3584/2007, που αφορούν στο δικαίωμα αποζημίω-
σης για τους υπάλληλους που εκτελούν πρόσθετη ερ-
γασία για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του 
Δημοτικού Συμβουλίου, πέραν του υποχρεωτικού τους 
ωραρίου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες οι τοπικές κανο-
νιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά 
το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κα-
τάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και πε-
ρίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα.

4. Την υπ΄ αριθμ. 23060/09-10-2014 απόφαση της 
Δημάρχου Καβάλας, με την οποία ορίσθηκε μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου ως υπεύθυνος για την τήρηση 
των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Την διαπίστωση της ανάγκης να απασχοληθεί πέραν 
του ωραρίου του ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβου-
λίου Καβάλας για την τήρηση των πρακτικών κατά την 
διάρκεια των συνεδριάσεων του ανωτέρω οργάνου.

6. Την αριθμ. 38011/25-11-2019 βεβαίωση του Διευ-
θυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία βεβαιώνει 
ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας οικ. έτους 
2020 έχει προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. 10.6012.0001 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσι-
μες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές» ποσού 5.000,00€ για την αποζημίωση του Πρα-
κτικογράφου και των Ληξιάρχων Δημοτικής Ενότητας 
Καβάλας και Φιλίππων, αποφασίζουμε:
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Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία είκοσι (20) ωρών 
μηνιαίως για το χρονικό διάστημα του έτους 2020 στον 
ορισμένο ως υπεύθυνο για την τήρηση των πρακτικών του 
Δημοτικού Συμβουλίου μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Κα-
βάλας προκειμένου να παρίσταται και να τηρεί τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καβάλα, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ 

Ι  

   Αριθμ. 39836 (5)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-

λήλων του Δήμου Καβάλας για το έτος 2020.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 περ. δ. του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010), περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 4 του άρθρου 2 του 

ν. 344/1976 περί «Ληξιαρχικών Πράξεων», σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του β.δ. 158/1969 περί μεταφοράς 
των Υπηρεσιών των Ληξιαρχείων του Κράτους εκ του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α’/16-12-2015).

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες οι τοπικές κανο-
νιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά 
το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κα-
τάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και πε-
ρίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα.

5. Την αριθμ. 18838/17-10-2019 απόφαση του Γ.Γ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα 
«Ανάθεση της άσκησης καθηκόντων Ληξιάρχου στον 
Δήμο Καβάλας N.Kαβάλας για τη δημοτική περίοδο από 
1-9-2019 έως 31-12-2023» (ΦΕΚ 4004/τ.Β’/4-11-2019).

6. Την αριθμ. 38011/25-11-2019 βεβαίωση του Διευ-
θυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία βεβαιώνει 
ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας οικ. έτους 
2020 έχει προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. 10.6012.0001 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσι-
μες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές» ποσού 5.000,00€ για την αποζημίωση του Πρα-
κτικογράφου και των Ληξιάρχων Δημοτικής Ενότητας 
Καβάλας και Φιλίππων, αποφασίζουμε:

καθορίζουμε για το χρονικό διάστημα του έτους 2020 
το ανώτερο είκοσι (20) ώρες υπερωριακής απασχόλησης 
ανά μήνα:

Α) στην Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικής Κατά-
στασης, Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας του 
Δήμου Καβάλας, με έδρα την Καβάλα και

Β) στον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων 
του Δήμου Καβάλας, με έδρα τις Κρηνίδες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καβάλα, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ 

Ι  

   Αριθμ. 308  (6)
Ορισμός πρακτικογράφου για την τήρηση των 

πρακτικών των συνεδριάσεων του ν. Π. Κοινωνι-

κής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 

2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 - Αρμοδιότητες Δημάρ-

χου- του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α') «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

2. Το άρθρο 49 - Αποζημίωση υπαλλήλων που εκτε-
λούν πρόσθετη εργασία - του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
28-7-2007/τ.Α') «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. 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 176/τ.Α΄/16-12-2015).

4. Την ανάγκη τήρησης των πρακτικών των συνεδρι-
άσεων του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτισμού, αποφασίζει: 

Αναθέτει για το 2020 την τήρηση των πρακτικών 
των συνεδριάσεων για το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 
Μονεμβασίας στην υπάλληλο του Δήμου Μονεμβασίας 
Μπατσάκη Γιαννούλα του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικη-
τικών, με βαθμό Β'.

Καθιερώνει υπερωριακή απογευματινή απασχόληση 
για την ανωτέρω πρακτικογράφο έως 20 ώρες μηνι-
αίως, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά 
εξάμηνο. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπά-
νη ύψους 1.500€ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 10-6012,
10-6051.001,10-6051.002,10-6051.006 του προϋπολο-
γισμού του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

  Μολάοι, 12 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 307  (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-

σίας πέραν του κανονικού ωραρίου, για την κά-

λυψη εκτάκτων, εποχικών ή άλλως απροβλέπτων 

ή επειγουσών αναγκών λειτουργίας των υπηρε-

σιών του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του 
ν.  3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-6-2008).

3. 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 176/τ.Α΄/16-12-2015).

4. Την υπ' αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/
2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.  4147/2013
(ΦΕΚ 98/Α'/26-4-2013).

7. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006).

8. Την αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 (άρθρο 20) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Το αριθμ. 2/70738/0022/28-9-2012 Έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

10. Τα αριθμ. 2/9616/0022/15.2.2012 και 2/5708/0022/
24.2.2012 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση υπαλ-
λήλων ΙΔΑΧ.

11. Τα αρ. ΦΕΚ 1609/τ.Γ΄/18-9-2019 και 1635/τ.Γ΄/
20-9-2019 δημοσίευσης των αριθμ. 12150/2-9-2019 και 
12153/2-9-2019 αποφάσεων διατήρησης των ειδικών 
συνεργατών για την επικουρία του Δημάρχου.

12. Το αριθμ. ΦΕΚ 3786/τ.Β΄/14-10-2019 δημοσίευσης της 
αριθμ. 12597/9-9-2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθε-
σης καθηκόντων Ληξιάρχων σε υπαλλήλους του Δήμου.

13. Την αριθμ. 306/17572/12-12-2019 απόφαση περί 
ορισμού υπαλλήλων του Δήμου Μονεμβασίας για την 
γραμματειακή υποστήριξη των Κοινοτήτων του Δήμου 
Μονεμβασίας για το έτος 2020.

14. Τον αριθμό των υπηρετούντων τακτικών υπαλλή-
λων του Δήμου Μονεμβασίας.

15. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Μονεμβασιάς που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1696/
29-7-2011/τ.Β΄, όπως μερικώς έχει τροποποιηθεί με το  
ΦΕΚ (3169/Β΄/12-9-2017) και το υπ' αριθμ. ΦΕΚ (404/ 
τ.Β΄/13-2-2019).

16. Τις πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2020 του 
Δήμου Μονεμβασίας.

Το γεγονός ότι στη διάρκεια του έτους 2020 επιβάλ-
λεται η απασχόληση του προσωπικού: 

α) Των Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών για την 
τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ., της Οικονομικής Επι-
τροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου, των Κοινοτήτων, των Ληξιάρχων και των Ειδικών 
Συνεργατών, κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και 
για την αντιμετώπιση λοιπών εκτάκτων, εποχικών και 
επειγουσών αναγκών που δύναται να παρουσιαστούν.

β) Της υπηρεσίας Ύδρευσης για την αντιμετώπιση αυ-
ξημένων αναγκών σε αποκατάσταση βλαβών δικτύων 
ύδρευσης ή βλαβών στα αντλιοστάσια τόσο στην έδρα 
του Δήμου όσο και στις 38 Κοινότητες καθώς και για την 
αντιμετώπιση λοιπών εκτάκτων , εποχικών και επειγου-
σών αναγκών που δύναται να παρουσιαστούν.

γ) Της υπηρεσίας Καθαριότητος για την αντιμετώπι-
ση αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια του έτους 
και περισσότερο την περίοδο από Απρίλιο μέχρι τέλος 
Οκτωβρίου τόσο στην έδρα του Δήμου όσο και στις 38 
Κοινότητες καθώς και για την αντιμετώπιση λοιπών εκτά-
κτων, εποχικών και επειγουσών αναγκών που δύναται 
να παρουσιαστούν.

δ) Της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για τον εκχιονισμό 
δρόμων, για τον καθαρισμό δρόμων, χειμάρρων ύστερα 
από πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο καιρικό 
φαινόμενο καθώς και για την αντιμετώπιση λοιπών εκτά-
κτων , εποχικών και επειγουσών αναγκών που δύναται 
να παρουσιαστούν, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία πέ-
ραν του κανονικού ωραρίου, για την κάλυψη εκτάκτων, 
εποχικών ή άλλως απροβλέπτων ή επειγουσών αναγκών 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας 
για το έτος 2020 όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της 
παρούσας.

Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τους κάτωθι 
Κ.Α.

Κ. Α. 00-6032.001 6.000€ για τους Ειδικούς Συνεργάτες
Κ.Α. 10-6012.001 15.000€ για την Διοικητική-Οικονο-

μική Υπηρεσία
Κ.Α. 20-6012.000 3.0006 για την Υπηρεσία Καθαριό-

τητας
Κ.Α. 25-6012.000 2.000€ για την Υπηρεσία Ύδρευσης
Κ.Α. 30-6012.000 2.000€ για την Υπηρεσία Τεχνικών 

Έργων
Οι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές θα βαρύ-

νουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των κάτωθι Κ.Α. στον 
προϋπολογισμό έτους 2020: 10-6051.001, 10-6051.002, 
10-6051.006, 10-6051.008, 10-6051.009, 20-6051001, 
20-6051002, 20-6051.003, 20-6051.008,20-6051.005, 
20-6051.007, 25-6051.001, 25-6051.003, 25-6051.007, 
30-6051.001, 30-6051.002, 30-6051.003, 30-6051.004, 
30-6051.006, 00-6053.002.

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν μπορεί να υπερ-
βαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Οι τακτι-
κοί υπάλληλοι του Δήμου που θα ασχοληθούν υπερωρι-
ακά με απογευματινή εργασία είναι:

Για την Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία 30 σε σύνο-
λο 48 Για την Υπηρεσία Ύδρευσης 5 σε σύνολο 5 υπηρε-
τούντων υπαλλήλων. Για την υπηρεσία Καθαριότητας 6 
σε σύνολο 43 υπηρετούντων υπαλλήλων. Για την Υπη-
ρεσία τεχνικών έργων 3 σε σύνολο 10 υπηρετούντων 
υπαλλήλων.
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Η σχετική δαπάνη που θα προκληθεί δεν μπορεί να 
υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋ-
πολογισμό του 2020.

Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα 
βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, για την πλη-
ρωμή του προσωπικού που θα απασχολείται υπερωρι-
ακά θα συντάσσεται πίνακας με το σύνολο των ωρών 
και των ημερών απασχόλησης. Ο πίνακας αυτός θα συ-
νοδεύει το χρηματικό ένταλμα πληρωμής της δαπάνης.

Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.

  Μολάοι, 12 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Δήμαρχος

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Ι     

 Αριθμ. απόφ. 37  (8)
Έγκριση μετατροπής προσωποπαγών θέσεων με-

λών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 

οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 163η)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α΄/1-2-2000) όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες 
της Συγκλήτου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 «Σχολές, Τμήματα, 
Τομείς», 10 «Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος 
και Τομέα», 11 «Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών», 
12 «Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος», 14 «Πρυ-
τανικό Συμβούλιο», 15 «Πρύτανης-Αντιπρυτάνεις», 
19 «Κοσμήτορας», 23 «Πρόεδρος Τμήματος», 24 «Όργα-
να μη αυτοδύναμων Τμημάτων», 84 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 
του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) «Συνέργειες Πα-
νεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ, οι 
οποίες υποβλήθηκαν σε χρονικό διάστημα δύο (2) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/
Α΄/7-5-2019), αποφασίζει:

Τη μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων μελών 
Δ.Ε.Π. (Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγη-
τών και Λεκτόρων επί θητεία) του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου, σε οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του οποίου η θέση μετα-
τρέπεται σε οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας είναι ο:

Πετρέλλης Νικόλαος του Χρήστου, τμήμα Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι Επίκουροι Καθηγητές των οποίων οι θέσεις μετατρέ-
πονται σε οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας είναι οι:

1. Καλαράκης Αλέξανδρος του Νικολάου, τμήμα Μη-
χανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου.

2. Χριστοδούλου Σωτήριος του Πανορμίτη, τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3. Χαραλαμπάκος Βασίλειος - Νεκτάριος του Πανα-
γιώτη, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

Ο Λέκτορας εφαρμογών σε Οργανική Θέση επί θητεία 
του οποίου η θέση μετατρέπεται σε Λέκτορα Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου σε Οργανική θέση επί θητεία είναι:

Τσίρκας Σωτήριος του Αθανασίου, τμήμα Μηχανολό-
γων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 26 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι  

    Αριθμ. 1362  (9)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχό-

λησης Υπαλλήλων του Συνδέσμου Προστασίας 

και Ανάπτυξης Υμηττού για το έτος 2020.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 247 του ν.  3463/2006 

(Κ.Δ.Κ.) καθώς και της παρ.1 του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
4. Την υπ' αριθμ. 02/1015/ΔΕΠ 05.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕ-

ΦΗ-ΠΟ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Σ.Π.Α.Υ.
6. Τις εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές 

ανάγκες που δημιουργούνται κατά το έτος και οι οποί-
ες επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού της 
υπηρεσίας του Σ.Π.Α.Υ. καθ' υπέρβαση του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση θα ανέλθει έως του ποσού των 7.500,00 ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη προβλέφθηκε και θα αντιμετωπι-
σθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις, των ΚΑ. 10.6022 
και ΚΑ. 10.6052, του προϋπολογισμού του Συνδέσμου 
οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό-
ληση για το έτος 2020, για πέντε (5) υπαλλήλους του 
Σ.Π.Α.Υ. με τις πιο κάτω ειδικότητες, και για έως 120 ώρες 
ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο, με την προβλεπόμενη από 
το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προαναφερό-
μενων υπηρεσιακών αναγκών του συνδέσμου:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1

TE ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηλιούπολη, 12 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 

Ι  

    Αριθμ. απόφ. 200 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την 
τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου 
ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έτους 2020.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.  3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης, με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».

2. Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, δια-
χείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του 
Προέδρου».

3. Το άρθρο 20  του ν.  4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176/
16-12-2015).

4. Τα άρθρα 48 και 49  του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/
28-06-2007).

5.  Την παρ. 1 του άρθρο 38  του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄/
152/01-07-2011).

6. Την ανάγκη τήρησης και σύνταξης πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου εργασίας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 10.6012 προ-
ϋπολογισμού οικ. έτους 2020, αποφασίζει:

1.  Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 
για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνε-
δριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., 
έτους 2020, για τις δύο (2) υπαλλήλους, οι οποίες πέραν 
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους θα τηρούν 
τα πρακτικά συνεδριάσεων.

2. Η υπερωριακή εργασία των πιο πάνω υπαλλήλων 
δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά 
υπάλληλο, και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες το α΄ εξά-
μηνο και άλλες εκατόν είκοσι (120) ώρες για το β΄ εξά-
μηνο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, 
για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων υπηρε-
σιακών αναγκών.

3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω-
πικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με 
τις ανάγκες της υπηρεσίας και θα πιστοποιείται από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ.

4. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω 
υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 
10.6012, προϋπολογισμού έτους 2020, συνολικού ποσού 
2.000,00€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτμος, 12 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΥΛΛΗΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
      Στη Φ.24534/2018/0022122/31-10-2019 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4331/τ.Β΄/29.11.2019, 
στη σελίδα 49103, στη β' στήλη, στον 24ο στίχο εκ των 
κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΚΛΕΠΟΣ ΤΣΕΤΑΣ» 
στο ορθό: «ΚΛΕΙΤΟΣ ΤΣΕΤΑΣ»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02048953112190008*
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