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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 25732/15-12-1983 απόφασης
των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου,
Φλώρινας, Εύβοιας, Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων
και Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β’ 755), όπως ισχύει, με την
οποία συστήθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας-Συμμετοχή
νέου μέλους

2

Καθορισμός δράσεων που υλοποιεί το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας για την εφαρμογή του άρθρου 19Α του
ν. 4062/2012.

3

Υπολογισμός, χρόνος και διαδικασία απόδοσης
μισθωμάτων δημοσίων λατομείων.

4

Έγκριση διάθεσης και μεταβίβασης πίστωσης για
τη συμμετοχή του δημοσίου στην αποκατάσταση
ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα
των Ο.Ε.Β.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Δήμου Πηνειού για το έτος 2019.

6

Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών
Δημοτικού Συμβουλίου και για την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 66547
(1)
Τροποποίηση της 25732/15-12-1983 απόφασης
των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου,
Φλώρινας, Εύβοιας, Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β’ 755), όπως ισχύει, με
την οποία συστήθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων και
Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας-Συμμετοχή νέου μέλους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, 24 και 77 του ν. 4270/
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143).
4. Τις διατάξεις του ν. 4263/2014 «Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»
(ΦΕΚ Α’ 117).
5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
6. Το π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116).
7. Την με αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’
2168).
8. Την 25732/15-12-1983 απόφαση του Νομάρχη
Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου, Φλώρινας, Εύβοιας,
Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β’
755) με την οποία συστήθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων και
Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 61882/1985
(ΦΕΚ Β’ 468), 68540/1985 (ΦΕΚ Β’ 572)60233/1986 (ΦΕΚ Β’
241), 68136/1988, 62582/1989 (ΦΕΚ Β’ 924), 73098/1990
(ΦΕΚ Β’ 779), 42581/1992 (ΦΕΚ Β’ 228), 57586/1992
(ΦΕΚ Β’ 407), 15118/1993 (ΦΕΚ Β’ 265) αποφάσεις του
Υπουργού Εσωτερικών, τις αριθ.27130+14559/1998
(ΦΕΚ Β’ 1233) και 37707/2000 (ΦΕΚ Β’ 1503), αποφάσεις
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, τις αριθ. 28416+24376/2004 (ΦΕΚ Β’
1374), 30096/2004 (ΦΕΚ Β’ 1374),23887/2006 (ΦΕΚ Β’
631), 8034/2006 (ΦΕΚ Β’ 631) και 14244/2007 (ΦΕΚ Β’
705) αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τις αριθ. 13989/2008
(ΦΕΚ Β’ 882), 34377/2008 (ΦΕΚ Β’ 1717) και 4661/2009
(ΦΕΚ Β’ 354) αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών
και την αριθμ. 4525/18-5-2016 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
9. Την αριθ. 381/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου περί συμμετοχής του Δήμου στο
Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδας.
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10. Την αριθ. 6/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας με την οποία γίνεται δεκτή η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου περί
συμμετοχής του Δήμου Ζακύνθου στο Σύνδεσμο Δήμων
και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
11. Τις αριθ. 21500/1-9-2017, 26751/17-10-2017 και
οικ.7886/10-4-2018 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου περί πρόβλεψης
σχετικής πίστωσης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00,6453,002
του προϋπολογισμού του Δήμου Ζακύνθου ύψους 3.000
ευρώ για το έτος 2018. Αντίστοιχη πρόβλεψη θα υπάρξει
και στους προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών
ετών.
13. Την αριθμ.ΓΔΟΤΑΑΠ/2018/38 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης και Αναπτ.
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 25732/15-12-1983 απόφαση των
Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου, Φλώρινας,
Εύβοιας, Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας
(ΦΕΚ Β’ 755), όπως ισχύει, με την οποία συστήθηκε ο
Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδας, και αποδεχόμαστε τη συμμετοχή του Δήμου
Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου στον εν λόγω Σύνδεσμο,
με ετήσια εισφορά ύψους 3.000 (τριών χιλιάδων) ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/83780/346
(2)
Καθορισμός δράσεων που υλοποιεί το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας για την εφαρμογή του άρθρου 19Α του
ν. 4062/2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 160).
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 192).
4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
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κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 114).
5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210).
6. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών». (ΦΕΚ Α’ 37).
7. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ Α’ 160).
8. Την υπ’ αριθμ. 91589/03.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (ΦΕΚ Β’ 3814).
9. Το π.δ. 375/1987 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)» (ΦΕΚ Α’ 210) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8).
10. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 221) και ιδίως
το άρθρο 6 παρ. 1.
11. Το ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)-Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ)» (ΦΕΚ Α’ 70) και ιδίως την παρ. 15 του άρθρου 19Α
όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4546/2018
(ΦΕΚ Α’ 101).
12. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ιδίως
την περ. θ του άρθρου 23.
13. Το ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως Ανεξάρτητης Αρχής»
(ΦΕΚ Α’ 38) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.03.2012 απόφαση
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης
Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου,
ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων»
(ΦΕΚ Β’ 1116), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
Δ1/οικ.16421/02.08.2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2328).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη η οποία εκτιμάται σε 308.628,00
€ έως την 31/12/2021 με δυνατότητα κάλυψης από το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι δράσεις
που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (εφεξής Φορέας Υποστήριξης) για
την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012 (εφεξής νόμος).
Άρθρο 2
Δράσεις του Φορέα Υποστήριξης
1. Ο Φορέας Υποστήριξης είναι υπεύθυνος για την
υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:
α) Τη δημιουργία, τήρηση και επικαιροποίηση Μητρώου του συνόλου των εν δυνάμει προμηθευτών της παρ. 3
του άρθρου 19Α του νόμου, καθώς και των κατόχων
άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου
134 του ν. 4001/2011 και των προμηθευτών βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις αερομεταφορές,
βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων αδειοδοτήσεων
που αποστέλλουν στον Φορέα Υποστήριξης οι αρχές
που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των ανωτέρω
προμηθευτών καυσίμων και ενέργειας.
β) Την παροχή πρόσβασης στο Μητρώο του σημείου
(α) στο σύνολο των εγγεγραμμένων.
γ) Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους εγγεγραμμένους του Μητρώου του σημείου (α) αναφορικά
με τις προβλέψεις του άρθρου 19Α του νόμου.
δ) Τη δημιουργία, διαχείριση και επικαιροποίηση ενημερωτικής ιστοσελίδας, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
αα. τη νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19Α του νόμου,
ββ. πληροφορίες αναφορικά με τις προβλέψεις του
άρθρου 19Α του νόμου,
γγ. το ηλεκτρονικό υπόδειγμα του σημείου (ε), το οποίο
συνοδεύεται από οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα στην αγγλική γλώσσα του
ReportNet του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος,
δδ. σύνδεσμο για πρόσβαση στο Μητρώο του σημείου
(α).
ε) Τη δημιουργία ηλεκτρονικού υποδείγματος στην
ελληνική γλώσσα για την υποβολή της έκθεσης της παρ.
2 του άρθρου 19Α του νόμου.
στ) Την παραλαβή των εκθέσεων των υπόχρεων σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την παρ. 10
του άρθρου 19Α του νόμου.
ζ) Τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων υποβολής
των εκθέσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου
19Α του νόμου. Για τον έλεγχο της ορθότητας των ποσοτήτων των καυσίμων που δηλώνονται στις εκθέσεις,
ο Φορέας Υποστήριξης αξιολογεί τα υποβληθέντα στοιχεία βάσει των στοιχείων ποσοτήτων καυσίμων όπως
αυτά υποβάλλονται Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ΓΔΕ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα
οποία αποστέλλονται έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους
στον Φορέα Υποστήριξης από τις υπηρεσίες της ΓΔΕ που
είναι αρμόδιες για τη συλλογή τους.
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η) Τη διαβίβαση του συνόλου των εκθέσεων του σημείου (στ) στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.
Επιπλέον, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους ο Φορέας Υποστήριξης διαβιβάζει αντίγραφα των εκθέσεων του σημείου (στ) οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία μειώσεων
εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UER), στη Διεύθυνση
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία
αξιολογεί την επιλεξιμότητά τους σύμφωνα με την παρ.
14 του άρθρου 19Α του νόμου, και ενημερώνει σχετικά
τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.
θ) Την υποβολή ετήσιας αναφοράς αποτελεσμάτων
στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α.α. κατάλογο υπόχρεων προμηθευτών που υπέβαλαν
έκθεση,
ββ. κατάλογο υπόχρεων προμηθευτών που δεν υπέβαλαν έκθεση,
γγ. αποκλίσεις από τις απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή της έκθεσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 19Α
του νόμου, για κάθε υπόχρεο προμηθευτή,
δδ. το βαθμό επίτευξης της μείωσης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου της παρ. 5 του άρθρου 19Α
του νόμου ανά υπόχρεο βάσει των υποβληθεισών εκθέσεων.
ι) Την κατάρτιση έκθεσης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των υποβληθεισών εκθέσεων και τη διαβίβαση της
στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.
2. Ο Φορέας Υποστήριξης έχει την υποχρέωση να
παρέχει όλα τα στοιχεία που διαθέτει στο πλαίσιο των
δράσεων που αναλαμβάνει βάσει του παρόντος άρθρου
στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, εφόσον του ζητηθεί.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122
(3)
Υπολογισμός, χρόνος και διαδικασία απόδοσης
μισθωμάτων δημοσίων λατομείων.
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 4512/2018 (Α’5)
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
2. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α/
οικ.12050/2223/23.05.2011 (Β’ 1227) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4409/2016 (Α΄136).
3. Του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973 –
ΦΕΚ Α΄ 277) όπως ισχύει.
4. Του π.δ. 132/2017 (Α’160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
5. Του π.δ. 70/2015 (Α’114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
6. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181), όπως αυτό ισχύει.
8. Της υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.15 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων
και βιομηχανικών ορυκτών
1. Στα δημόσια λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων
και βιομηχανικών ορυκτών ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) του συνολικού ποσού των μισθωμάτων, πάγιων
και αναλογικών, καταβάλλεται στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ
στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το λατομείο και
το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στο
Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό
Εσόδου (ΚΑΕ) 2224.
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2. Η διαδικασία απόδοσης των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων μαρμάρων φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών είναι
η εξής:
α. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώνει τα πάγια μισθώματα μέχρι το τέλος
Ιανουαρίου κάθε οικονομικού έτους και τα αναλογικά
μισθώματα μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου της
διαχείρισης οικονομικού έτους, εφαρμοζομένων των
διατάξεων περί συμψηφισμού της παραγράφου 4 του
άρθρου 45 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5).
β. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του λατομείου στην οικεία Δ.Ο.Υ. Μέσα στην ίδια
ως άνω προθεσμία υποβάλλεται στο δικαιούχο Δήμο
δήλωση από τον εκμεταλλευτή του λατομείου, περί καταβολής του οφειλομένου ποσού στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση
του υπόχρεου.
γ. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποδίδει στο δικαιούχο
Δήμο το 50% του εισπραττόμενου ποσού εντός του πρώτου δεκαήμερου του επομένου από την είσπραξη μήνα.
Άρθρο 2
Λατομεία αδρανών υλικών
1. Στα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών, από το
συνολικό ποσό των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) αυτού αποδίδεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.
και εμφανίζεται στον (ΚΑΕ) 2224, ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) αποδίδεται στο Δημόσιο και εμφανίζεται
στον (ΚΑΕ) 2226 και είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται
στην οικεία Περιφέρεια και διατίθεται αποκλειστικά για
έργα που αποτελούν αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων, των σχετιζομένων
με τη λατομική δραστηριότητα στην Περιφερειακή
Ενότητα, στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το
λατομείο.
2. Η διαδικασία απόδοσης των παγίων και αναλογικών
μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών
είναι η εξής:
α. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώνει τα πάγια μισθώματα μέχρι το τέλος
Ιανουαρίου κάθε οικονομικού έτους και τα αναλογικά
μισθώματα μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου της
διαχείρισης οικονομικού έτους. Αντίγραφο της βεβαίωσης κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση Λατομείων
Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του λατομείου στην οικεία Δ.Ο.Υ. Μέσα στην ίδια
ως άνω προθεσμία υποβάλλεται στη δικαιούχο Περιφέρεια δήλωση από τον εκμεταλλευτή του λατομείου,
περί καταβολής του οφειλομένου ποσού στην οποία
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η
διεύθυνση του υπόχρεου.
γ. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποδίδει στη δικαιούχο Περιφέρεια το 20% του εισπραττόμενου ποσού εντός του
πρώτου δεκαήμερου του επομένου από την είσπραξη
μήνα.
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Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος
Με την παρούσα καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση 9394/24.2.1994 «Απόδοση του 50% των πάγιων
και αναλογικών μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών στους ΟΤΑ»
(ΦΕΚ Β΄211).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1875/162033
(4)
Έγκριση διάθεσης και μεταβίβασης πίστωσης για
τη συμμετοχή του δημοσίου στην αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά
έργα των Ο.Ε.Β.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» (Α’181), όπως ισχύει,
β) του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και
αλιευτικήν παραγωγήν» (Α’320), όπως ισχύουν,
γ) της περίπτ. β’ της παρ. 4, και της παρ. 5, του άρθρου
2, του ν. 414/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ν.δ. 3881/1958 «περί Έργων Εγγείων
Βελτιώσεων», ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως»
(Α’ 212), όπως ισχύει,
δ) του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» και άλλες διατάξεις»
(Α’199), όπως ισχύουν,
ε) της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α’113),
στ) των άρθρων 66, 68, του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α’98),
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η) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α’ 145),
θ) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).
ι) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 160)».
2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
3. Την υπ’ αριθμ. 2428/119952/06-09-2018 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β’ 3936).
4. Την υπ’ αριθ. 16428/109275/08.08.2018 απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας
29-110 - Κ.Α.Ε 2111 οικ. έτους 2018 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» για τη χρηματοδότηση
των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) με σκοπό
την αποκατάσταση ζημιών από ανωτέρα βία (πλημμύρες κ.λπ.) στα εγγειοβελτιωτικά έργα, με α/α 71737 και
ΑΔΑ 9ΒΩΩ4653ΠΓ-2ΞΚ, η οποία ανακλήθηκε ολικά με
την αριθ. 17157/114081/27.08.2018 απόφαση ολικής
ανάκλησης προκειμένου να μεταφερθούν οι πιστώσεις
στον ΚΑΕ 2299 προς τις αιρετές Περιφέρειες της Χώρας.
5. Το υπ’ αριθ. 2/65172/ΔΠΓΚ/17.09.2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο για την
ορθότερη απεικόνιση και την καλύτερη παρακολούθηση
των πιστώσεων του προϋπολογισμού, η επιχορήγηση
των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) με σκοπό
την αποκατάσταση ζημιών θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2599
«Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων
και οργανισμών», με μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης από τον ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα, με δικαιούχους τα εν λόγω νομικά
πρόσωπα και όχι μέσω των ΟΤΑ Β’ βαθμού (Περιφέρειες).
6. Την υπ’ αριθ. 20751/140706/22.10.2018 απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους τετρακοσίων
πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00€) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας
29-110 - Κ.Α.Ε 2599 «Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή
νομικών προσώπων και οργανισμών» οικ. έτους 2018,
με α/α 91670 και ΑΔΑ 6ΖΣΛ4653ΠΓ-ΕΙΟ.
7. Τα υπ’ αρ. 03 έως 22/27-07-2018 πρακτικά συνεδριάσεων του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε.) όπου γνωμοδοτούν υπέρ
της έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή του
δημοσίου στην αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες
σε εγγειοβελτιωτικά έργα των Ο.Ε.Β. της παρούσης.
8. Την υπ’ αριθ. 518/146787/26.10.2018 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί του
προτεινόμενου σχεδίου υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 5, περίπτ. ε’, του ν. 4270/2014,
όπως ισχύει.
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9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 450.000€
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2599, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού τετρακοσίων
πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00 €) από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων οικ. έτους 2018, Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2599
«Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων
και οργανισμών», με μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης από τον ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή του Δημοσίου στις
δαπάνες αποκατάστασης των ζημιών από πλημμύρες
στα εγγειοβελτιωτικά έργα δικαιοδοσίας των παρακάτω
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), όπως κατανέμονται ακολούθως:
Περιφερειακή
Ενότητα

ΠΟΣΟ

ΤΟΕΒ ΨΥΧΙΚΟΥΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ

20.000,00 €

ΤΟΕΒ 3ο
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ

20.000,00 €

ΤΟΕΒ ΠΡΟΒΑΤΑ
ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟΕΒ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΦΥΛΛΙΔΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

10.000,00 €

ΤΟΕΒ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ

10.000,00 €

ΤΟΕΒ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ

10.000,00 €

ΤΟΕΒ 1ου ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

15.000,00 €

ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

25.000,00 €

ΤΟΕΒ ΕΛΟΥΣ ΒΑΡΙΚΟΥ
ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΙΕΡΙΑΣ

20.000,00 €

ΤΟΕΒ ΤΥΧΕΡΟΥ

ΕΒΡΟΥ

35.000,00 €

ΤΟΕΒ ΛΥΚΟΦΗΣ

ΕΒΡΟΥ

2.500,00 €

ΤΟΕΒ ΛΑΓΥΝΩΝ

ΕΒΡΟΥ

4.000,00 €

ΤΟΕΒ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ

ΕΒΡΟΥ

8.500,00 €

ΤΟΕΒ ΛΑΒΑΡΩΝ

ΕΒΡΟΥ

15.000,00 €

ΤΟΕΒ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΒΡΟΥ

15.000,00 €

ΤΟΕΒ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΒΡΟΥ

20.000,00 €

ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΒΡΟΥ

35.000,00 €

ΤΟΕΒ ΠΕΛΟΠΙΟΥ

ΗΛΕΙΑ

20.000,00 €

ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΑΙΤ/ΝΙΑ

30.000,00 €

ΓΟΕΒ ΣΤΡ. ΕΡΓΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

115.000,00 €

Ο.Ε.Β.
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2. Εγκρίνεται η μεταβίβαση των ανωτέρω πιστώσεων
στους ανωτέρω Ο.Ε.Β., σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 2 του ν. 414/1976, για την αντιμετώπιση των
δαπανών που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο 1.
3. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση των δαπανών των
ανωτέρω πιστώσεων από τους προαναφερόμενους
Ο.Ε.Β. σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανονισμούς που διέπουν αυτούς Ο.Ε.Β. και τις διατάξεις του
ν. 414/1976, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και
τις διατάξεις της υπ’ αρ. Β37/1103/15.9.94 απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας «Περί του τρόπου συντάξεως
και εγκρίσεως μελετών και εκτελέσεως έργων από τους
ΟΕΒ με αποκλειστικά δική τους χρηματοδότηση».
4. Οι παραπάνω Ο.Ε.Β. οφείλουν να υποβάλλουν αναλυτικό απολογισμό της διάθεσης των ως άνω δαπανών
στις εποπτεύουσες υπηρεσίες τους για έλεγχο, με κοινοποίηση στην Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων (Τμήμα Β’) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

20.000,00 €
Ι

Αριθμ. απόφ. 648/2018
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Δήμου Πηνειού για το έτος 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
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’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο Πηνειού.
7. Την αντιμετώπιση ειδικών υπηρεσιακών αναγκών.
8. Την αρ. 205/2016 απόφαση ΔΣ περί Καθιέρωσης
24ωρης λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου.
Την αντιμετώπιση ειδικών υπηρεσιακών αναγκών
Όπως ενδεικτικά είναι οι εξής:
- Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού.
- Τήρηση πρακτικών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
- Τήρηση πρακτικών και διοικητική υποστήριξη
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πηνειού.
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- Τήρηση πρακτικών και διοικητική υποστήριξη
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
Δήμου Πηνειού.
- Αρμοδιότητες Ληξιαρχείου τριών (3) δημοτικών
ενοτήτων Γαστούνης, Βαρθολομιού και Τραγανού του
Δήμου Πηνειού.
- Για την καθαριότητα της πόλης, την αποκομιδή απορριμμάτων, ανακύκλωση υλικών, οδοσάρωση με χειροκίνητα μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος, καθαρισμό Λαϊκών αγορών κ.λπ.
- Για φωταγώγηση χώρων, εγκαταστάσεων, κτιρίων,
συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε
δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους δίκτυα ύδρευσης κ.λπ.
- Κάθε εργασία που απαιτεί χειριστή μηχανήματος
(Grader, JCB κ.λπ.) καθώς και κάθε εργασία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
10. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις, οικονομικού έτους 2019, ως εξής.
• 10.6012.003 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ειδικών συνεργατών ποσού 4.500 ευρώ,
• 10.6012.004 με τίτλο «Αποζημίωση Ληξίαρχου Πρακτικογράφου 10.500 ευρώ,
• 15.6042 με τίτλο «Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας και για τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αποδοχές ποσού 3.000 ευρώ,
• 20.6012 με τίτλο «Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας
και για τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αποδοχές ποσού 13.000 ευρώ,
• 25.6012 με τίτλο «Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας και για τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αποδοχές ποσού 4.000 ευρώ
• 30.6012 με τίτλο «Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας και για τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αποδοχές ποσού 4.000 ευρώ,
• 70.6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση Υπερωριακής
Εργασίας και για τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αποδοχές ποσού 3.000 ευρώ
• 30.6022 με τίτλο «Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας και για τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αποδοχές (ΙΔΑΧ) ποσού 3.000 ευρώ,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση σαράντα
επτά (47) υπαλλήλων του Δήμου, για είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως κατά έτος 2019, με την προβλεπόμενη από το
Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
Καθορίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων και τις ώρες
που μπορεί να εργάζονται υπερωριακά ως εξής:
1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου
(Πρακτικογράφος Δημοτικού Συμβουλίου) Ένας (1)
υπάλληλος ΠΕ σύνολο 240 ωρών,
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 1
υπάλληλος Δ.Ε. (Ληξίαρχος) σύνολο 240 ωρών.
γ) Δημοτική Ενότητα Βαρθολομιού 1 υπάλληλος ΚΕΠ
(Ληξίαρχος) Τ.Ε.- σύνολο 240 ωρών.
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Δ) Δημοτική Ενότητα Τραγανού 1 υπάλληλος
Δ.Ε.(Ληξίαρχος) σύνολο 240 ωρών. Η κατανομή των
ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα
γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ε) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Πρακτικογράφος και διοικητική υποστήριξη Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου
Πηνειού) Ένας (1) υπάλληλος ΠΕ σύνολο 240 ωρών,
στ) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Πρακτικογράφος και διοικητική υποστήριξη Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πηνειού)
Ένας (1) υπάλληλος ΠΕ σύνολο 240 ωρών,
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και
Πολεοδομίας
• Πρακτικογράφος Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ένας
υπάλληλος ΔΕ Διοικητικών ΙΔΑΧ σύνολο 240 ωρών.
• Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (240 ώρες)
• Μόνιμο Προσωπικό
1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (240 ώρες)
1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (240 ώρες)
1 ΠΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (240 ώρες)
1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (240 ώρες)
1 TE ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (240 ώρες)
6 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (1440 ώρες)
2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (480 ώρες)
3 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (720 ώρες)
11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2640 ώρες)
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (240 ώρες)
• Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (480 ώρες)
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (240 ώρες)
4 ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ (960 ώρες)

3. Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου
3 ΠΕ Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου (720 ώρες)
4. Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου
1 ΠΕ Ειδικός Σύμβουλος (240 ώρες)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γαστούνη, 22 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1238/2018
(6)
Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών
Δημοτικού Συμβουλίου και για την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και τις διατάξεις του
άρθρου 49 «Αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι εκτελούν
πρόσθετα καθήκοντα» του ν. 3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων).
3. Τα άρθρα 79 και 97 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Την αριθ. πρωτ. 16899/19-09-2014 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2656/
τ.Β΄/08-11-2014 και με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου μας,για την Δημοτική Ενότητα
Ηράκλειας και για την Δημοτική Ενότητα Σκοτούσσης.
6. Την αριθ. πρωτ. 5961/12-04-2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1143/
τ.Β΄/22-04-2016 και με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα
ληξιάρχου του Δήμου μας, για την Δημοτική Ενότητα
Στρυμονικού.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν την
υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου για την τήρηση και
σύνταξη πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου και την υπερωριακή απασχόληση των διορισθέντων ληξιάρχων για την άσκηση των ληξιαρχικών
καθηκόντων τους.
8. Η δαπάνη που θα προκύψει από την υπερωριακή
απασχόληση συνολικού ετήσιου ποσού 6.500 ευρώ
θα βαρύνει τους ΚΑ. 10.6012 Κ.Α. 10.6051.01, Κ.Α.
10.6051.02, ΚΑ. 10.6051.03 του σκέλους των εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε από 01.01.2019 έως 31.12.2019 τις ώρες
πρόσθετης υπερωριακής απασχόλησης ανά εξάμηνο
ως εξής:
1) Του ληξίαρχου της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας
του Δήμου μας σε εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο
για εκτέλεση της εργασίας της υπηρεσίας του ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας του Δήμου
Ηράκλειας πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
2) Του ληξίαρχου της Δημοτικής Ενότητας Σκοτούσσης
του Δήμου μας σε εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο
για εκτέλεση της εργασίας της υπηρεσίας του ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Σκοτούσσης του Δήμου
Ηράκλειας πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
3) Της ληξίαρχου της Δημοτικής Ενότητας Στρυμονικού
του Δήμου μας σε εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο
για εκτέλεση της εργασίας της υπηρεσίας του ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Στρυμονικού του Δήμου
Ηράκλειας πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
4) Της υπαλλήλου για την τήρηση και σύνταξη πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου μας σε εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο για
τη εκτέλεση των καθηκόντων πρακτικογράφου πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλεια, 22 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ
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