
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/
6983/23.7.2018 απόφασης του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονι-
κής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητι-
κών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και 
καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» 
(ΦΕΚ Β΄ 3136), όπως ισχύει.

2 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την αριθμ.  506/2018 απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά, 
στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση 
7ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας».

3 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Φιλοθέης - Ψυχικού για το τελευταίο τρίμηνο του 
έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555 (1)
Τροποποίηση της αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/

6983/23.7.2018 απόφασης του Υπουργού Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρο-

νικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικη-

τικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 

και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του 

ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 3136), όπως ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 και ιδίως του Τμήμα-

τος Β΄ αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και 

περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομέ-
νων του δημόσιου τομέα».

3. Τις διατάξεις του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή 
Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδη-
γία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. 
Τροποποίηση του ν. 1647/1986 ’’Οργανισμός Κτηματο-
λογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες 
σχετικές διατάξεις’’».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄ 210).

7. Τις διατάξεις του π.δ.  132/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» 
(ΦΕΚ Α΄ 160).

8. Τις διατάξεις του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομέ-
νων του δημόσιου τομέα».

9. Την αριθμ. Φ.40.4/1/989/2012 υπουργική απόφαση 
«Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β΄ 1301).

10. Την αριθμ. Φ.40.4/3/1031/2012 υπουργική απόφα-
ση «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» 
(ΦΕΚ Β΄ 1317), όπως ισχύει.

11. Την αριθμ. Φ.60/86/1435/2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, 
ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών κα-
θώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

23 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4747

57163



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57164 Τεύχος Β’ 4747/23.10.2018

πτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων» (ΦΕΚ Β΄ 1876).

12. Την αριθμ. Φ.40.4/163/2013 υπουργική απόφαση 
«Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρο-
νικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρο-
νοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του 
συστήματος για τη γνωστοποίηση, εγγράφων σε φυσικά 
πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική 
διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου το-
μέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ Β΄ 401).

13. Το από 28.12.2016 Κείμενο Στρατηγικής της Γ.Γ. 
Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική 2016 - 2021».

14. Την αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και 
έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου  29 
του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του 
ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 3136).

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

Άρθρο 1
Το άρθρο 22 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/

23.7.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου 
και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 
του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του 
ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 3136), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 5 
και αφορούν άδειες κατηγορίας 1 και 2, καθώς και οι 
αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 10, υπο-
βάλλονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή έως 
και την 30η Νοεμβρίου 2018 κατ’ επιλογή του αιτούντος 
και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τον τρόπο υποβολής 
τους. Από 1η Δεκεμβρίου 2018, οι αιτήσεις του προη-
γούμενου εδαφίου θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε 
ηλεκτρονική μορφή.

2. Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 5 
και αφορούν άδειες κατηγορίας 3, καθώς και οι αιτήσεις 
που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 6 και 9, υποβάλλονται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Αιτήσεις που εκκρεμούν έως και την 12η Οκτωβρί-
ου 2018 και αφορούν έκδοση διοικητικών πράξεων του 
ν. 4030/2011 και του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, ελέγ-
χονται και διεκπεραιώνονται με την έντυπη διαδικασία.

4. Οι εγκρίσεις δόμησης που έχουν εκδοθεί έως και 
την 12η Οκτωβρίου 2018 υπέχουν θέση προέγκρισης.

5. Αιτήσεις προς έκδοση οικοδομικής άδειας για τις 
οποίες η έγκριση δόμησης έχει εκδοθεί έως και την 
12η Οκτωβρίου 2018 υποβάλλονται είτε σε έντυπη είτε 
σε ηλεκτρονική μορφή έως την 30η Νοεμβρίου 2018, 
κατ’ επιλογή του αιτούντος και διεκπεραιώνονται σύμ-
φωνα με τον τρόπο υποβολής τους. Από 1η Δεκεμβρί-

ου 2018, οι αιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου θα 
υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά από 15 Οκτω-
βρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 8515 (2)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την αριθμ. 506/2018 απόφαση Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά, 

στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση 

7ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ  107/τ.Α΄/

30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

5. Το άρθρο  52 του ν.  2696/1999 (ΦΕΚ  57/τ.Α΄/
23-03-1999) που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 46 του ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/02-03-2007) 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

6. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/7-6-2017) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης για την ανάθεση άσκησης 
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αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και την παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Συντονιστή» στους Προϊστάμενους των 
οργανικών μονάδων της.

10. Τις διατάξεις των άρθρων  28 και  28Α του 
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) καθώς και την 
αριθμ. 14138/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερι-
κών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-
ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή.

11. Το αριθμ. 54012/17-9-2018 (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ 8135/
18-9-2018) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο 
διαβιβάζεται ο φάκελος και βεβαιώνεται το νομότυπο 
στη διαδικασία έκδοσης της κανονιστικής απόφασης 
του θέματος.

12. Το αριθμ.  41743/20-9-2018 (αριθμ.  ΔΙΠΕΧΩΣ 
8244/21-9-2018) έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά με 
το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία ο φάκελος της με-
λέτης με συνημμένη την έκθεση και τα σχετικά σχέδια 
που τον συνοδεύουν, ελεγμένα θεωρημένα και εγκεκρι-
μένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Παύλου Μελά.

13. Το αριθμ.  42837/28-9-2018 (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ
8515/1-10-2018) έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά με 
το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία για 
την απόφαση του θέματος.

14. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παραπάνω από-
φασης δεν επηρεάζονται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη 2.198,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου στον Κ.Α.30.7333.05.

Και επειδή: 
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την 506/2018 Α.Δ.Σ. του Δή-
μου Παύλου Μελά, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου 
«Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας».

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρού-
σης αφορούν στον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην 
οδό Κολοκοτρώνη, στο τμήμα της από τη συμβολή της 
με την οδό Κωστή Παλαμά έως τη συμβολή της με την 
οδό Αγίου Δημητρίου, κατ’ εφαρμογή των τυπικών σχε-
δίων 3.1.4. «Εργοτάξιο σε περιοχή συμβολής οδών με 
αποκλεισμό πρόσβασης» για εργοτάξιο μακράς διάρ-
κειας σε αστικές οδούς των Προδιαγραφών και Οδη-
γιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) 
(ΦΕΚ 905/τ.Β΄/20-05-2011). Η κυκλοφορία των οχημάτων 
θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται 
από μείωση του ορίου ταχύτητας στα 20 χλμ/ώρα κατά 
την είσοδο των οχημάτων στην οδό Κολοκοτρώνη από 
την οδό Παύλου Μελά και με προσωρινή απαγόρευση 
της στάσης και της στάθμευσης στην οδό Κωστή Παλαμά 
στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αλεξάνδρου Παπάγου 
και Νικολάου Πλαστήρα, με κατεύθυνση προς την οδό 
Νικολάου Πλαστήρα.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρί-
νονται με την παρούσα ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση 
της κατασκευής του νηπιαγωγείου (18 μήνες) και την 
εφαρμογή νέας κυκλοφοριακής μελέτης μόνιμων μέ-
τρων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγ-
γράφως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την έναρξη 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εφαρμόζονται με 
την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των 
σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβά-
νοντας υπόψη και την αρχή «Δεν επιτρέπεται να λείπει, 
αλλά και να μην υπάρχει ούτε μια επιπλέον πινακίδα από 
τις απολύτως απαραίτητες».

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα 

περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδια-
γραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/τ.Β΄/20-05-2011).

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση 
οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

4. Οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πληρο-
φοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης μέσω 
παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημάτων. 
Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση των 
οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του αποκλειόμε-
νου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κατατοπιστική, 
έγκαιρη και ευκρινής.

5. Να τηρούνται οι προδιαγραφές για μελέτες οδικών 
έργων για εκτελούμενες εργασίες σε οδούς και να λαμ-
βάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή κίνηση 
των χρηστών του δικτύου και την αποφυγή ατυχήματος.

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

7. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση 
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων 
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα.

8. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

9. Ο Δήμος Παύλου Μελά και ο ανάδοχος του έργου 
είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους. 
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Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδί-
κτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  3861/2010 
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010).

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
Ι

Αριθμ. 62 (3)
  Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 

πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - 

Ψυχικού για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2018. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την αριθμ. 137/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου «Συγχώνευση των Δημοτικών Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων των Δήμων Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου 
Ψυχικού με τις επωνυμίες: α) «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Φιλοθέης» (ΔΗ.ΚΕ.Φ.), β) «Δημοτική Κοινω-
φελής Επιχείρηση Ψυχικού» (ΔΗ.ΚΕ.Ψ.) και γ) «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης» του Δήμου Νέου Ψυχικού, κατά τις δια-
τάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, με σύσταση 
μίας ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού» 
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.)» (ΦΕΚ 1164/τ.Β΄/08.11.2018).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 στο 
οποίο ορίζεται το καθεστώς της αποζημίωσης για εργα-
σία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

4. Την έλλειψη προσωπικού της επιχείρησης.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 

την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα του 
ν. 4555/2018 κυρίως σε ό,τι αφορά την οικονομική της 
διαχείριση, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προ-
σωπικού της Οικονομικής Υπηρεσίας πέραν του κανονι-
κού ωραρίου εργασίας.

6..Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των 
Κ.Α.  20.01.0003 με τίτλο «Καθιέρωση υπερωριακής 
απογευματινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου της ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.» και Κ.Α. 10.13.0001 με 
τίτλο «Ασφαλιστικές εισφορές» του Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018 και υπολογίζεται στο ποσό των 
380,00 ευρώ συνολικά, για το τελευταίο τρίμηνο του 
έτους 2018, αποφασίζουμε ομόφωνα:

Εγκρίνουμε την αποζημίωση για υπερωριακή απο-
γευματινή εργασία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 
έτους 2018, ως 60 ώρες συνολικά, για έναν υπάλληλο 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθ΄ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου με την προβλεπόμενη από το 
νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευ-
όμενων υπηρεσιακών αναγκών της επιχείρησης.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης, ως ανωτέρω, θα 
γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Φιλοθέη, 18 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047472310180004*
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