
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απαγόρευση θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών στην περιοχή αρμοδιότητας Νο-
μού Λέσβου κατά την τρέχουσα κυνηγετική περί-
οδο 2018-2019.

2 Απαγόρευση θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιω-
τίας.

3 Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση ιδιαίτερα δυ-
σμενών συνθηκών.

4 Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. 
Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 
2019.

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του δήμου Προσοτσάνης.

6 Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης», 
για υπάλληλο του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική 
Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας».

7 Έγκριση απογευματινής/υπερωριακής απασχό-
λησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, για τους εργαζό-
μενους στις εγκαταστάσεις της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. για το 
έτος 2019.

8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθ΄ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τα Σαβ-
βατοκύριακα, για τέσσερις εργαζόμενους στο 
Εργοστάσιο Ακτινοβόλησης Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων της ΙΦΕΤ ΑΕ, στην Μαγούλα Αττικής, 
για το Α’ εξάμηνο του 2019.

9 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλ-
λήλους του Τ.Ο.Ε.Β. Κουφαλίων για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 72209 
              Δ.Α.Δ. 3/2018 (1)
  Απαγόρευση θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρι-

κών συνθηκών στην περιοχή αρμοδιότητας Νο-

μού Λέσβου κατά την τρέχουσα κυνηγετική πε-

ρίοδο 2018-2019.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του (στ) εδαφ. της παρ. (3) του άρθρου 

258 και παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/τ.Α’/1969) περί 
Δασικού Κώδικα , όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατά-
ξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 
205/τ.Α’/1975) περί «αντικαταστάσεως και συμπληρώσε-
ως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 κ.λπ.».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 
40/τ.Α’/1993) περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων που δι-
ατηρούνται από τον Υπουργό Γεωργίας και τις περιφε-
ρειακές αρχές κ.λπ.

3. Τις διατάξεις της μ-ε αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 757/τ.Β’/1985 του Υφυπουρ-
γού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπλ. Γεωργίας περί 
«Μέτρων Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 366599/
16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β’/1996), 294283/23-12-1997 
(ΦΕΚ 68/τ.Β’/1998) και 87578/703/06-03-2007 (ΦΕΚ 
581/τ.Β’/2007), οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ επιταγήν της 
με αριθμ. 79/409/02-04-1979/ΕΟΚ οδηγίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης «περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπ. Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας.

4. Τη με αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 
(ΦΕΚ 1495/τ.Β’/2010) κοινή υπουργική απόφαση, των 
Υπ. Οικονομικών - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί 
«Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 
(ΦΕΚ 415/τ.Β’/2012) απόφαση.

5. Τη με αριθμ. 90227/185/14-01-2003 διαταγή του 
Υφυπουργού Γεωργίας περί «Απαγορεύσεων σε περίοδο 
δυσμενών καιρικών συνθηκών».

6. Τη με αριθμ. 143542/2086/31-07-2018 (ΦΕΚ 
3416/τ.Β’/2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί 
«Ρυθμίσεων θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-
2019».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α’/2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α’) περί 
«Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

9. Τη με αριθμ. 34817/15-06-2017 (ΦΕΚ 2131/Β’/
21-16-2017) απόφαση «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πρά-
ξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον Προ-
ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.

10. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας στο Νομό Λέσβου (Νήσος Λέσβος, Λήμνος και 
Αγ. Ευστράτιος) έναντι των δυσμενών καιρικών συνθη-
κών που θα εκδηλωθούν στην περιοχή μας και κατά τη 
διάρκεια των οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντική 
ικανότητα των θηραμάτων και καθιστούν δύσκολη έως 
αδύνατη τη διαβίωσή τους εντός των βιοτόπων τους, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην πε-
ριοχή αρμοδιότητας μας (όρια Νομού Λέσβου) κατά την 
τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2018-2019 στις περιπτώ-
σεις ακραίων καιρικών φαινομένων (διάρκειας και έντα-
σης) που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, 
τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α., εξαιτίας των 
οποίων τα είδη της άγριας πανίδας καθίστανται ευάλω-
τα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας 
και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης 
της θήρας.

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει και σε περιπτώσεις χαμη-
λής έντασης χιονοπτώσεων (έδαφος καλυμμένο πλήρως 
με χιόνι) απαγορεύοντας έτσι τη θήρα με ενέδρα στις 
πηγές (καρτέρι) και την παρακολούθηση ιχνών στο χιόνι 
(τριχωτά θηράματα).

Στην περίπτωση ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων 
απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων 
(200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.

Η διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων εφαρ-
μογής της παρούσας και η χρονική διάρκεια ισχύος των 
μέτρων ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Δασών 
Λέσβου. Η ενημέρωση των κυνηγών, μέσω σχετικών 
ανακοινώσεων, ανήκει στις κυνηγετικές οργανώσεις.

Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής 
Νομοθεσίας (ν.δ. 86/1969 και 996/1971, ν. 177/1975, 
της με αριθμ. 441985/29-11-1985 κοινή υπουργική από-

φαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 
Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (ΦΕΚ 415/τ.Β’/2012) 
απόφαση).

Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσης, ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών 
Οργανώσεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε 
φιλόνομο πολίτη.

Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην  
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μέχρι τη λήξη της κυ-
νηγετικής περιόδου 2018-2019.

  Μυτιλήνη, 28 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Λέσβου

ΦΩΤΙΟΣ ΚΡΑΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2593/197005 (2)
    Απαγόρευση θήρας σε περίοδο δυσμενών και-

ρικών συνθηκών στην Περιφερειακή Ενότητα 

Βοιωτίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3β, 3στ και παρ. 5 

του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/τ.Α’/1969) περί «Δασικού Κώ-
δικα» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρ-
θρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/τ.Α’/1975) περί «αντι-
καταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
ν.δ. 86/1969 κ.λπ.».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α’/2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/1998) 
περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας στις Περιφέρειες 
κ.λπ.».

4. Τις διατάξεις του ν. 3469/27-6-2006 (ΦΕΚ 131/Α’/
28-6-2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου- Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α’/2010) 
περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 
40/τ.Α’/1993) περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων που δι-
ατηρούνται από τον Υπ. Γεωργίας και τις περιφερειακές 
αρχές κ.λπ.».

7. Την υπ’ αρ. 6985/85797/1-6-17 (ΦΕΚ τ.Β’/2003/2017) 
απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε. «Περί μεταβίβασης δι-
καιώματος υπογραφής» και την υπ’ αρ. 13917/15-5-2017 
απόφ. Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ. 250/26-5-2017/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).
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8. Τις διατάξεις της με αρ. 414985/29-11-1985 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 757/τ.Β’/1985) του Υφυ-
πουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας 
περί «Μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ. 366599/
16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β’/1996), 294283/23-12-1997 
(ΦΕΚ 68/τ.Β’/1998) και 87578/703/06-03-2007 (ΦΕΚ 
581/τ.Β’/2007), οι οποίες εκδόθηκαν κατά επιταγή της 
με αρ. 79/409/02-04-1979/ΕΟΚ οδηγία της Ε.Ε. περί 
«Διατηρήσεως των άγριων πτηνών» κοινής υπουργικής 
απόφασης των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

9. Την με αρ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/01-09-2010 (ΦΕΚ 
1495/τ.Β’/2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπ. Οι-
κονομικών - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Κα-
θορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της 
άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αρ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 (ΦΕΚ 
415/τ.Β’/2012) απόφαση.

10. Την υπ’ αρ. 90227/185/14-01-2003 δ/γή του Υφυ-
πουργού Γεωργίας περί «Απαγορεύσεων σε περίοδο 
δυσμενών καιρικών συνθηκών».

11. Την υπ’ αρ. 143542/2086/31-7-2018 (ΦΕΚ 
3416/τ.Β’/2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί 
«Ρυθμίσεων θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-
2019».

12. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας στο Ν. Βοιωτίας έναντι των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών που ενδεχομένως θα εκδηλωθούν στην πε-
ριοχή μας και κατά την διάρκεια των οποίων μειώνεται 
σημαντικά η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων και 
καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την διαβίωσή τους 
εντός των βιοτόπων τους.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος σε όλη 
την Π.Ε. Βοιωτίας μέχρι τέλος της κυνηγετικής περιόδου 
2018-2019 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυ-
νομική Διάταξη Θήρας, όπως παρακάτω:

 Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
 Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος 

καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως 
των ιχνών στο χιόνι.

 Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαίτερων δυ-
σμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρ-
κειας και έντασης και εκδήλωση παγετού.

Οι παραβάτες της παρούσης, διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής Νο-
μοθεσίας (ν.δ. 86/1969, 996/1971 και ν. 177/1975, της 
υπ’ αρ. 441985/29-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της με υπ’ αρ. Η.Π. 
37338/1807/Ε103/01-09-2010 κοινή υπουργική απόφα-
ση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΗΠ 8353/276/
Ε103/23-02-2012 (ΦΕΚ 415/Β’/2012) απόφαση.

Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσης, ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών 

Συλλόγων, Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων, των Ομο-
σπονδιακών Φυλάκων Θήρας, της Ελληνικής Αστυνομίας 
και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λιβαδειά, 29 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Βοιωτίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 

Ι

Αριθμ. 74046 (3)
   Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση ιδιαίτερα 

δυσμενών συνθηκών. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3στ του 

ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως αυτές συ-
μπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του 
ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969».

2. Την αριθμ. 137813/434/23-1-1981 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας «Περί Απαγόρευσης κυνηγιού σε πε-
ρίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 της κοινής Δι-
υπουργικής απόφασης 414985/1985 «Περί μέτρων δι-
αχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 
1188/Β’/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β’/
4-2-1998) και 87578/703/06.03.2007 (ΦΕΚ 581/τ.Β’/
23.04.07) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οι-
κονομίας και Γεωργίας.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
19710/Α’/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης’’.

5. Την ΗΠ 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β’/
6-9-2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών -
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περι-
βάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

6. Την αρ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/07-06-
2017), απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Παροχή Εξουσιοδό-
τησης υπογραφής αποφάσεων, πράξεων “Με εντολή 
Συντονιστή” στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων”.

7. Την αριθμ. 143542/2086/31-7-2018 (ΦΕK 3416/
B’/10-08-2018) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για 
την Κυνηγετική Περίοδο 2018 -2019».

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 49648/14-8-2018 
Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Σταυρού 
για το κυνηγετικό έτος 2018-2019 (Δ.Α.Δ. 9/2018) (ΑΔΑ: 
ΩΒ9ΧΟΡ1Υ-ΔΞΠ).
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9. Το γεγονός ότι στην περιοχή του Δασαρχείου Σταυ-
ρού επικρατούν συχνά δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
λόγω χιονοπτώσεων, με αποτέλεσμα την καταστροφή 
των ειδών της άγριας πανίδας της περιοχής.

10. Την ανάγκη προστασίας στην περιοχή μας όλων 
των ειδών της άγριας πανίδας, των οποίων η αμυντική 
ικανότητα είναι σημαντικά μειωμένη κατά την περίοδο 
των χιονοπτώσεων λόγω εξασθενίσεώς τους.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των 
θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και 
πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του 
Δασαρχείου Σταυρού, σε περίπτωση που επικρατούν 
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω:

1) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης,
2) όταν και όπου το έδαφος είναι συνεχόμενα σκεπα-

σμένο με χιόνι,

3) Ολικού παγετού
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της μέχρι το 

τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019 (28-2-2019).
Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, την Ελ-

ληνική Αστυνομία, τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, τα 
Μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων, και σε κάθε φιλό-
νομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969, ν. 996/1971 και του 
ν. 177/1975 και της 414985/1985 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σταυρός 29 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δασάρχης

ΕΥΦΗΜΙΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 12/63/23-11-2018 (4)
Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2019.

    ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (π.δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010/τ.Α’), όπως τροποποιήθη-

κε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016/τ.Β’) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/
3-11-2017/τ.Β’), αποφάσεις του Γ. Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011/τ.Β’).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25-5-2012(ΦΕΚ 1741/25-5-2012/τ.Β’) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 
«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και 
μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

5. Τις σχετικές επί του θέματος εισηγήσεις των Δ/νσεων Διοικητικού- Οικονομικού των Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας και της 
Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκαν στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 65 στο φάκελο 
2/2018 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ).

6. Την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη.
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, (αναλυτικά στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης).
Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση: 12/63/23-11-2018)
Α. Εγκρίνει τη θέσπιση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2019 για την Π.Ε. 

Άρτας, σύμφωνα με την κατάσταση των Υπηρεσιών που ακολουθεί:

α/α Υπηρεσία Φορέας ΚΑΕ Μηνιαία 
Δαπάνη (€)

Ετήσια
Δαπάνη (€) Δικαιούχος

1 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας 072 1232 800,00 9.600,00 Προϊστάμενος
Υπηρεσίας

2 Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Άρτας 072 1232 450,00 5.400,00 Προϊστάμενος

Υπηρεσίας

3

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης 
Διάγνωσης και Υποστήριξης
(Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) Νομού Άρτας

072 1232 330,00 3.960,00 Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας
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4 Δ/νση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Άρτας 072 1232 700,00 8.400,00 Προϊστάμενος

Υπηρεσίας
ΣΥΝΟΛΟ 2.280,00 27.360,00

Β. Εγκρίνει τη θέσπιση παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2019 για την Π.Ε. 
Πρέβεζας, σύμφωνα με την κατάσταση των Υπηρεσιών που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ

ΕΤΗΣΙΟ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΠΟΣΟ
Ε.Φ. /Κ.Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 780,00 9.360,00 072/1232 Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας

2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 350,00 4.200,00 072/1232 Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας

3 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 670,00 8.040,00 072/1232 Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας

4 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 300,00 3.600,00 072/1232 Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας

5 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 400,00 4,800,00 072/1232 Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας

6 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΕΔΥ 400,00 4,800,00 072/1232 Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας

7 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 450,00 5.400,00 072/1232 Προϊστάμενος 

Υπηρεσίας

ΣΥΝΟΛΟ 3.350,00 40.200,00

Γ. Εγκρίνει τη θέσπιση παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2019 για την Π.Ε. 
Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 150.000,00 €, που θα βαρύνει τον Φορέα 072 ΚΑΕ 1232 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων οικ. έτους 2019, για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών των Διευθύνσεων και Τμημάτων που 
υπάγονται στην Π.Ε. Ιωαννίνων καθώς και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την 
κατάσταση των Υπηρεσιών που ακολουθεί:

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 650 7.800

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 700 8.400

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 700 8.400

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 700 8.400

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 700 8.400

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 650 7.800

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 600 7.200

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 650 7.800

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 700 8.400

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 650 7.800

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 600 7.200

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 500 6.000
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Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 500 6.000

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΙΩΑΝ-
ΝΙΝΩΝ 500 6.000

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 900 10.800

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 700 8.400

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ -
Ν.ΖΕΡΒΑ2) 600 7.200

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 750 9.000

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 750 9.000

ΣΥΝΟΛΟ 12.500,00 150.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιεύθει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρο

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 454 (5)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του δήμου Προσοτσάνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  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 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/ 

1997.
5. Την υπ’ αριθ. Οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύ-

κλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 

έτος, Ληξιαρχείου, Πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβου-
λίου και Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας 
Διοικητικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Την υπ’ αριθμ. 11081/26-11-2018 βεβαίωση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την ανωτέρω δα-
πάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑ 10/6012.01, 10/6012.02, 10/6012.03 του Προϋπο-
λογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019 και θα 
ανέλθει στο ποσό των 6.100,00 ευρώ και αναλύεται ως 
ακολούθως:

- Για Ληξιαρχείο 2.000,00 ευρώ
- Για πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου 1.100,00 

ευρώ
- Για πρακτικογράφους Δημοτικών και Τοπικών Κοινο-

τήτων 3.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 13 υπαλ-

λήλων του Δήμου, για το έτος 2019, με την προβλε-
πόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των 

προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου 
μέχρι 120 ώρες σε εξάμηνη βάση ανά υπάλληλο, χωρίς 
να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
εξαμήνων μέσα στο έτος 2018.

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

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευση της πα-
ρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έως και 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

  Προσοτσάνη 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 468 (6)
    Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης», 
για υπάλληλο του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική 
Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ»

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 

(Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων), περί «Αποδοχών, Υπερωριακής Εργασίας, Επι-
δομάτων» και «Αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι εκτε-
λούν πρόσθετη υπηρεσία».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 86, 97 και 233 του
ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

3. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015/ΦΕΚ 
176/Α’.

5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ-
γούνται κατά μήνα για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
και τη δακτυλογράφηση των αποφάσεών του, οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση πρακτικογράφου πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7637/14-11-2018 βεβαίωση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Οικονομικού Τμήματος 
για την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2018.

7. Την υπ’ αριθ. 221/2018 απόφαση Δ.Σ. περί ανάθε-
σης τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ 
για ένα έτος από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για ένα έτος από τη δημοσίευση της 
παρούσας σε ΦΕΚ υπερωριακή, με αμοιβή, εργασία στην 
τακτική υπάλληλο του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλλη-
λεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας», Αθανασιάδου Σο-
φία του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, με βαθμό 
Β’, για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και τη δακτυλο-
γράφηση των αποφάσεών του και αναπληρώτριά της τη 
Λαφτσή Τριάδα του Απόστολου, τακτική υπάλληλο του 
ΝΠΔΔ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών με βαθμό Α΄.

Εγκρίνουμε την καθιέρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών 
υπερωριακής εργασίας κατά εξάμηνο.

Η κάλυψη της δαπάνης, για την αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6012.0002 του προϋ-
πολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ ποσού 150,00 
ευρώ και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον 
προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Καβάλα, 14 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥΛΚΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 11183 (7)
    Έγκριση απογευματινής/υπερωριακής απασχό-

λησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-

ρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, για τους εργα-

ζόμενους στις εγκαταστάσεις της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. για 

το έτος 2019.

  TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Την οικ. 32143/Δ1.11228 /11.6.2018 απόφαση του 

Υπ. Εργασίας και 
4. την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών Υπη-

ρεσιών, κατά την 429η/20.11.2018 Συνεδρίασή του, ως 
Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΙΦΕΤ ΑΕ», έλαβε ομοφώ-
νως απόφαση αναφορικά με την καταβολή των προ-
βλεπόμενων για απογευματινή εργασία καθ΄ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 άρθρο 20 
παράγραφος Α, για τους εργαζόμενους (συμπεριλαμ-
βανομένου και του προσωπικού μέσω προγράμματος 
ΟΑΕΔ) των κάτωθι Διευθύνσεων ως εξής:

• Γραμματεία Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΙΦΕΤ Α: για 1 εργαζόμενη

• Δ/νση Φαρμάκων και Κάλυψης Αναγκών Υγείας: για 
15 εργαζόμενους

• Δ/νση Έρευνας Αγοράς: για 2 εργαζόμενους
• Δ/νση Μελετών Βιοϊσοδυναμίας και Εργαστηριακών 

Ελέγχων: για 1 εργαζόμενο
• Δ/νση Παραγωγής: για 2 εργαζόμενους
• Οικονομική Διεύθυνση: για 4 εργαζόμενους
• Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων πό-

ρων: για 3 εργαζόμενους
• Τμήμα τεχνικών Υπηρεσιών: για 2 εργαζόμενους,
για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας 

έως και τις 30/6/2019 και μέχρι 20 ώρες/μήνα ανά υπάλ-
ληλο, για το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Το μέγιστο εκτιμώμενο μικτό κόστος της αποζημίωσης 
για την εν λόγω υπερωριακή απασχόληση, ανέρχεται 
στα 20.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό της ΙΦΕΤ ΑΕ για το έτος 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παλλήνη, 23 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 

Ι

Αριθμ. 11184 (8)
   Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθ΄ υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τα Σαβ-

βατοκύριακα, για τέσσερις εργαζόμενους στο 

Εργοστάσιο Ακτινοβόλησης Ιατροτεχνολογικών 

Προϊόντων της ΙΦΕΤ ΑΕ, στην Μαγούλα Αττικής, 

για το Α’ εξάμηνο του 2019. 

  TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της 

εταιρείας με αριθμό ΑΔΑ 6ΝΠΛ469ΗΣΥ-ΗΝΣ.
4. Την οικ.32143/Δ1.11228 /11.6.2018 απόφαση του 

Υπ. Εργασίας.
5. Την εισήγηση του Διευθυντή του Εργοστασίου Ακτι-

νοβόλησης.
6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας μας που ελήφθη κατά την 429η/20.11.2018 
συνεδρίασή του ως Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυ-
μης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑ-
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ΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και το δ.τ. 
«ΙΦΕΤ ΑΕ» έλαβε ομοφώνως απόφαση αναφορικά με 
την καταβολή των προβλεπόμενων για υπερωριακή 
εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
κατά τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4354/2015 άρθρο 20 παράγραφος Α.1 και Α2β, 
σε τέσσερις εργαζόμενους της ΙΦΕΤ ΑΕ, για το Α’ εξάμηνο 
του 2019 και συγκεκριμένα για 96 συνολικά ώρες υπε-
ρωριακής εργασίας, ανά εργαζόμενο και ανά εξάμηνο.

Το μέγιστο εκτιμώμενο μικτό κόστος της αποζημίωσης 
για την εν λόγω υπερωριακή απασχόληση, ανέρχεται 
στα 3.500 ευρώ, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό της ΙΦΕΤ ΑΕ για το έτος 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Παλλήνη, 23 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 

Ι

Αριθμ. 229/27-11-2018 (9)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους 

υπαλλήλους του Τ.Ο.Ε.Β. Κουφαλίων για το έτος 

2019

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 / άρθρο 20 (ΦΕΚ 

176/Α’).
2. Του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ο.Ε.Β. Κουφαλίων.
3. Το άρθρο 4 του Κανονισμού Άρδευσης 2019 (όπως 

εγκρίθηκε από το 18/21-11-2018 Δ.Σ.).

4. Του Καταστατικού του Τ.Ο.Ε.Β Κουφαλίων.
5. Προϋπολογισμού 2019 (όπως εγκρίθηκε από το 

12/21-11-2018 Δ.Σ.), καθιερώνουμε:
α) Απογευματινή υπερωριακή εργασία για το προσω-

πικό του Οργανισμού μας, μέχρι 20 ώρες/μήνα για κάθε 
υπάλληλο, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες, με 
ιδία έσοδα (Προϋπολογισμός 2019) για το έτος 2019.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΜΙΣΘ.
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΩΡΕΣ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-
ΟΙΚΟΝ. 1 3 240

ΥΕ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 1 6 240

ΥΕ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 1 1 240

β) Υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών για το προσωπικό του Οργανισμού μας, μέχρι 16 
ώρες/μήνα για κάθε υπάλληλο, όπως φαίνεται στον πα-
ρακάτω πίνακα, με ιδία έσοδα (προϋπολογισμός 2019).

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΜΙΣΘ.
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΩΡΕΣ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΥΕ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 1 6 192

ΥΕ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 1 1 192

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΝΤΟΣ  

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