
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής 
των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων 
ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση για το 
έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 1 του 
ν. 4389/2016, ως ισχύει και τα άρθρα 9 και 11 του 
ΚΣΔΠΠΗΕ.

2 Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πύργου στον Προ-
ϊστάμενο Υποδιεύθυνσης και στους Προϊσταμέ-
νους Τμημάτων.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
σε υπαλλήλους (μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) των 
Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλο-
ντος και Πρασίνου και Ανακύκλωσης και Καθαρι-
ότητας, για αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγου-
σών ή εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών τους 
κατά το έτος 2019.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθώς και 
απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες προσωπικού του 
Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 61/2019 (1)
  Τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής 

των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων 

ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση για 

το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 1 

του ν. 4389/2016, ως ισχύει και τα άρθρα 9 και 

11 του ΚΣΔΠΠΗΕ.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 17η Ιανουαρίου 2019)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-

ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016), ως ισχύει, στα άρθρα 
133 έως και 141 του οποίου ορίζεται η θέσπιση μηχανι-
σμού πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., 
μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλε-
κτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως ισχύει 
και ιδίως την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 138 
του νόμου αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερ-
νητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση 
σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 
1473/25.5.2016).

3. Την υπ’ αριθμ. 38/6.6.2016 απόφαση του Κυβερ-
νητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση 
σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 
1593/6.6.2016).

4. Την υπ’ αριθμ. 58/9.5.2017 απόφαση του Κυβερνη-
τικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση του 
επικαιροποιημένου σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών 
(ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 1690/16.5.2017).

5. Την υπ’ αριθμ. 68/4.7.2017 απόφαση του Κυβερνη-
τικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Τροποποίη-
ση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄ 
2276/4.7.2017).

6. Την υπ’ αριθμ. 77/15.1.2018 απόφαση του Κυβερ-
νητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση 
σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών ΝΟΜΕ» (ΦΕΚ Β΄ 58/ 
18.1.2018).

7. Την υπ’ αριθμ. 85/11.6.2018 απόφαση του Κυβερνη-
τικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Σχέδιο εφαρ-
μογής δημοπρασιών ΝΟΜΕ» (ΦΕΚ Β΄ 2266/15.6.2018).

8. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015), ως ισχύει και 
ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ 
του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κεφαλαίου Θ’ του 
ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές 
διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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10. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ A΄ 5/17.1.2018) 
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 401 και 402 αυτού.

11. Τις διατάξεις του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/
14.6.2018) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ. 
1, 2 και 3 αυτού.

12. Τις διατάξεις του ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θε-
σπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχε-
διασμό» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/12.6.2018) και 
ιδίως το άρθρο 64 αυτού.

13. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις 
των άρθρων 32, 117Α, 117Β, 118 και 120 του νόμου αυ-
τού.

14. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2310/18.6.2018) (εφεξής ο «ΚΣΗΕ»), 
όπως ισχύουν.

15. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
103/31.1.2012) (εφεξής ο «ΚΔΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν.

16. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπ’ αριθμ. ΗΛ/Α/Φ1/οικ. 
176185/15.6.2018 με θέμα: «Προσδιορισμός κατώτατης 
τιμής προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2018» (ΦΕΚ 
Β΄ 2280/15.6.2018).

17. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασι-
ών Προθεσμιακών Προϊόντων (ΦΕΚ Β΄ 2306/18.6.2018) 
(εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ»).

18. Tην υπ’ αριθμ. 1248/2018 απόφαση της ΡΑΕ για τον 
καθορισμό της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, 
που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθε-
σμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική πα-
ράδοση, τον καταμερισμό της ποσότητας σε επιμέρους 
προθεσμιακά προϊόντα και το πρόγραμμα διεξαγωγής 
των δημοπρασιών για το έτος 2019.

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο - 75351/14.1.2019 
επιστολή της ΡΑΕ προς την ΕΧΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβο-
λή επικαιροποιημένης εισήγησης για την τροποποίηση 
διατάξεων του ΚΣΔΠΠΗΕ με σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του μηχανισμού πώλησης μέσω 
δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 
ενέργειας με φυσική παράδοση και επαναπροσδιορισμός 
δημοπρασίας προθεσμιακού προϊόντος 2019Α01Ρ01».

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 252987/17.1.2018 ει-
σήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με την αναβολή της δημο-
πρασίας της 23ης Ιανουαρίου 2019, ως είχε προβλεφθεί 
στο πρόγραμμα διεξαγωγής δημοπρασιών για το έτος 
2019 δυνάμει της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1248/2018 από-
φασης ΡΑΕ.

21. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστι-
κού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύο-
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενό-

τητας Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (σχετ. 2) ρητώς 
προβλέφθηκε ο σχεδιασμός συστήματος δημοπρασιών 
τύπου ΝΟΜΕ, με ρυθμιστικό στόχο, μεταξύ άλλων, την 
ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Επειδή, για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων 
και με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνι-
σμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και 
των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς 
καταναλωτές, εξεδόθη ο ν. 4389/2016 (σχετ. 1), με το 
άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε μηχανισμός πώλη-
σης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφε-
ξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, 
μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 
(ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης.

Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 140 «Οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασι-
ών» του ίδιου νόμου, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 329/2016 
απόφασή της εξέδωσε τον Κώδικα Συναλλαγών Δημο-
πρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ») (σχετ. 17).

Επειδή, περαιτέρω κατά την εξουσιοδοτική διάταξη 
της παρ. 1 του άρθρου 138 «Ετήσια ποσότητα, κατα-
μερισμός, πρόγραμμα δημοπράτησης και τεχνικά χα-
ρακτηριστικά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 
ενέργειας με φυσική παράδοση» του ίδιου νόμου ορί-
ζεται ότι: «1. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης 
του Λειτουργού της Αγοράς, καθορίζονται: (α) Η ετήσια 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω 
των ανωτέρω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, 
(β) ο καταμερισμός, για κάθε δημοπρασία, της ανωτέρω 
ετήσιας ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα 
ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, (γ) το πρό-
γραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών…».

Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 135, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α΄ 106/2016) και το άρθρο 101 του 
ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/2017), του ίδιου νόμου ορίζε-
ται ότι: «…Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας 
προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα 
ακόλουθα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής 
ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του προ-
ηγούμενου έτους … (δδ) Για το έτος 2019: Είκοσι δύο 
ποσοστιαίες μονάδες (22%). Η φυσική παράδοση εννέα 
ποσοστιαίων μονάδων (9%) εκ της ποσότητας του έτους 
2019 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους …».

Επειδή, δυνάμει των ανωτέρω εξουσιοδοτικών δια-
τάξεων, η ΡΑΕ εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1248/2018 από-
φασή της «Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώ-
λησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας 
με φυσική παράδοση, καταμερισμός της ποσότητας σε 
επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και πρόγραμμα διε-
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ξαγωγής των δημοπρασιών για το έτος 2019, σύμφωνα 
με το άρθρο 138 παρ. 1 του ν. 4389/2016, ως ισχύει» 
(σχετ. 18).

Επειδή, κατόπιν τροποποίησης των διατάξεων του 
ν. 4001/2011 (σχετ. 13) με τον ν. 4512/2018 (σχετ. 10), 
συνεστήθη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνι-
κό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.») και 
ορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λει-
τουργίας της. Για τη σύσταση της ΕΧΕ Α.Ε. και την κάλυψη 
τμήματος του μετοχικού της κεφαλαίου, η ανώνυμη εται-
ρεία “ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.” 
με διακριτικό τίτλο “ΛΑΓΗΕ ΑΕ” (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») 
εισέφερε τη λειτουργία και διαχείριση του κλάδου της 
που περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του 
άρθρου 117Β του ν. 4001/2011 δραστηριότητες, με τη 
διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου. Με την 
ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου και της μεταβί-
βασης των ανωτέρω δραστηριοτήτων στην ΕΧΕ Α.Ε., η 
ΕΧΕ Α.Ε. έχει υποκατασταθεί στη θέση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., 
ως ΟΔΑΗΕ/ΝΕΜΟ και η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μετονομάστηκε σε 
«Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» («ΔΑ-
ΠΕΕΠ Α.Ε.»).

Επειδή, η ΡΑΕ απέστειλε στην ΕΧΕ Α.Ε. την ανωτέρω 
σχετ. 19 επιστολή με την οποία ζήτησε την υποβολή 
επικαιροποιημένης εισήγησης για την τροποποίηση 
διατάξεων του ΚΣΔΠΠΗΕ με σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του μηχανισμού πώλησης μέσω 
δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής 
ενέργειας με φυσική παράδοση και τον επαναπροσδιο-
ρισμό της δημοπρασίας του προθεσμιακού προϊόντος 
2019Α01Ρ01. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται μεταξύ 
άλλων «…λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετ. 5 
απόφαση ΡΑΕ για το ετήσιο πρόγραμμα διεξαγωγής δη-
μοπρασιών, σύμφωνα με την οποία η πρώτη δημοπρα-
σία προθεσμιακών προϊόντων έχει προσδιορισθεί για 
την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, παρακαλούμε για την 
εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
άρθρου 11 του ΚΣΔΠΠΗΕ, σχετικά με την τροποποίηση 
της ημερομηνίας διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημο-
πρασίας και τον προσδιορισμό αυτής σε νέα ημερομηνία 
εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 2019 
και σε χρόνο ο οποίος θα διασφαλίζει την φυσική παρά-
δοση του προς δημοπράτηση προϊόντος την 1.3.2019. 
Ο χρονικός επαναπροσδιορισμός της δημοπρασίας κρί-
νεται απαραίτητος αφενός προκειμένου η νέα συμπλη-
ρωματική εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. να τεθεί σε δημόσια 
διαβούλευση και η ΡΑΕ να προβεί εγκαίρως στη σύνταξη 
της τελικής απόφασής της σχετικά με την τροποποίηση 
του άρθρου 41 του ΚΣΔΠΠΗΕ, αφετέρου προκειμένου 
να αποσαφηνισθεί το πλαίσιο της υπό εξέλιξη λιγνιτικής 
αποεπένδυσης της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2, του άρθρου 42 του ν. 4549/2018».

Επειδή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του 
άρθρου 11 του ΚΣΔΠΠΗΕ «Το Χρηματιστήριο Ενέργειας 
δύναται να αναβάλει τεκμηριωμένα κατόπιν σχετικής 
ενημέρωσης προς τη ΡΑΕ και αποκλειστικά για τεχνι-
κούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, την εκτέλεση 
προγραμματισμένης Δημοπρασίας για άλλη ημέρα και 
ώρα, εφόσον οι ημέρες της αναβολής δεν υπερβαίνουν 

τον μέγιστο αριθμό, όπως αυτός προσδιορίζεται στην 
εκάστοτε ισχύουσα απόφαση ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται 
κατά τις διατάξεις της παρ. 1, περ. γ’ του άρθρου 138 του 
ν. 4389/2016. Στην περίπτωση αυτή δημοσιοποιεί στον 
ιστότοπό του σχετική ανακοίνωση αναφέροντας τους 
λόγους αναβολής και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 
Δημοπρασίας. Σε περίπτωση που η διάρκεια της αναβο-
λής της Δημοπρασίας υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, το 
Χρηματιστήριο Ενέργειας υποβάλλει νέα εισήγηση προς 
τη ΡΑΕ, για τη λήψη απόφασης σχετικά με την διεξαγωγή 
της συγκεκριμένης Δημοπρασίας».

Επειδή, ακολούθως η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ την 
ανωτέρω υπό σχετ. 20 εισήγησή της, στην οποία ανα-
φέρεται μεταξύ άλλων «… Επιπλέον, με τη δ’ σχετική 
επιστολή ζητείται η υποβολή από το Ελληνικό Χρη-
ματιστήριο Ενέργειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 
11 του ΚΣΔΠΠΗΕ εισήγησης για την τροποποίηση της 
ημερομηνίας διεξαγωγής της Δημοπρασίας «2019Α01» 
εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 2019 
(υπερβαίνοντας το χρονικό όριο αναβολής των πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών) ώστε να δίνεται το απαραίτητο χρο-
νικό διάστημα για τη διενέργεια επιπρόσθετης Δημόσιας 
Διαβούλευσης και να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη έναρ-
ξη των διαδικασιών φυσικής παράδοσης των ποσοτήτων 
του προϊόντος της από την 1η Μαρτίου 2019. Έχοντας 
συνεκτιμήσει τα χρονικά περιθώρια που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης και 
την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά τις διατάξεις 
του ΚΣΔΠΠΗΕ αποφάσεων, τη λειτουργία της δευτερο-
γενούς αγοράς και την έναρξη εκτέλεσης των διαδικα-
σιών φυσικής παράδοσης του Προθεσμιακού Προϊόντος 
«2019Α01Ρ01» από την 1η Μαρτίου 2019, το Ελληνικό 
Χρηματιστήριο Ενέργειας εισηγείται την αναβολή της 
Δημοπρασίας «2019Α01» για την Παρασκευή 8 Φεβρου-
αρίου 2019. Επισημαίνουμε ότι η ως άνω προτεινόμενη 
ημέρα εκτέλεσης της Δημοπρασίας «2019Α01» αποτελεί 
το απώτατο χρονικό όριο πιθανής αναβολής της».

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 

138 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), 32 παρ. 1 του 
ν. 4001/ 2011 (ΦΕΚ Α΄ 179) και 9 και 11 του ΚΣΔΠΠΗΕ:

1. Επί του προγράμματος διεξαγωγής των Δημοπρασι-
ών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με 
φυσική παράδοση για το έτος 2019, ως ημερομηνία διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας του προϊόντος «2019Α01Ρ01» 
ορίζεται η Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δύναται να αναβάλει την 
ανωτέρω προγραμματισμένη Δημοπρασία για άλλη ημέ-
ρα και ώρα, αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους ή για 
λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον οι ημέρες της αναβο-
λής δεν υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό των πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης 
την οποία υποβάλει προς τη ΡΑΕ, άλλως υποβάλλει νέα 
εισήγηση προς τη ΡΑΕ, για τη λήψη απόφασης σχετι-
κά με την διεξαγωγή της συγκεκριμένης Δημοπρασίας. 
Σε περίπτωση αναβολής της δημοπρασίας εντός των 
ανωτέρω προθεσμιών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 11 του ΚΣΔΠΠΗΕ (ΦΕΚ Β΄ 3164/2016).

2. Την τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ 1248/2018 
κατά τα ανωτέρω.
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Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 του ν. 4001/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Ι

Αριθμ. 1876 (2)
Εκχώρηση της εξουσιοδότησης της υπογραφής 

του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πύργου στον Προ-

ϊστάμενο Υποδιεύθυνσης και στους Προϊσταμέ-

νους Τμημάτων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της υποπαραγράφου 
β΄ της παρ. 6 του άρθρου 14, και των άρθρων 7 και 41 
όπως ισχύουν

β) του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 (Α΄ 1710) «Φορο-
λογικές διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

γ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( Α.Α.Δ.Ε) «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)».

2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017
(Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα « Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή 
Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» και 
ειδικότερα τις περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 71, 78, 79, 
85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 αυτής.

3. Την αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1192139/31.12.2018 απόφαση 
τοποθέτησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Πύργου.

4. Την ανάγκη μείωσης των υπογραφών για την ταχύτε-
ρη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων, προκειμένου να 
επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. 
και η βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορο-
λογούμενων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

1. Την εκχώρηση περαιτέρω της εξουσιοδότησης της 
υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στους:

Α. Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. για όσα 
αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 85 και 86 
του πίνακα του άρθρου 1 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ2017/31.7.2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε..

Β. Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων για όσα ανα-
φέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρ-
θρου 1 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Γ. Προϊστάμενο του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής 
Υποστήριξης για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48 
του πίνακα του άρθρου 1 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ 2017/31.4.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται ο Προ-
ϊστάμενος Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος, σε περίπτωση

απουσίας ή κωλύματος αυτού, νοείται ο νόμιμος ανα-
πληρωτής του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς 
ότι υπογράφει αντ’ αυτού.

3. Τα εξουσιοδοτημένα όργανα για τις περιπτώσεις 43, 
44, 48, 68,70 και 78 θα υπογράφουν «Με εντολή Διοικη-
τή» και για τις περιπτώσεις 71, 85 και 86 θα υπογράφουν 
«Με εντολή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.».

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πύργος, 21 Ιανουαρίου 2019 

Ο Προϊστάμενος

ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

I

Aριθμ. απόφ. 274 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 

σε υπαλλήλους (μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) των 

Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλο-

ντος και Πρασίνου και Ανακύκλωσης και Καθα-

ριότητας, για αντιμετώπιση εκτάκτων και επει-

γουσών ή εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών 

τους κατά το έτος 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

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

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ:

ΩΛ9Σ4-ΟΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τα ειδικά ωράρια εργασίας που έχουν καθιερω-

θεί για τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
(ΦΕΚ 417/Β΄/25.2.2013), Τεχνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 650/
Β΄/21.3.2013) και Περιβάλλοντος και Πρασίνου (ΦΕΚ 
361/Β΄/19.2.2013, ΦΕΚ 1451/Β΄/28.4.2017 και ΦΕΚ 400/
Β΄/9.2.2018).

7. Τις εισηγήσεις των κάτωθι υπηρεσιών με βάση τις 
οποίες επιβάλλεται η απασχόληση προσωπικού τους 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του για 
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αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών ή εποχιακών 
αναγκών κατά το έτος 2019 και συγκεκριμένα:

• Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασί-
ας για υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή, καθώς και 
Κυριακών και εξαιρεσίμων απασχόληση.

• Της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας 
για υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή, καθώς και Κυ-
ριακών και εξαιρεσίμων, για εργασία Κυριακών και εξαι-
ρεσίμων για αποκομιδή απορριμμάτων λόγω βλαβών σε 
οχήματα και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων (οδών, 
πλατειών) λόγω εκδηλώσεων (πχ παρελάσεων κλπ).

• Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για αντιμετώ-

πιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας,αναγκών 
του τμήματος συντήρησης και αυτεπιστασίας (εκλογές, 
εθνικές εορτές, κλπ) καθώς και για την αντιμετώπιση 
αναγκών σύνταξης μελετών στα πλαίσια υποβολής φα-
κέλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με απο-
κλειστικές προθεσμίες, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2019 υπερωριακή απα-
σχόληση με αμοιβή, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας των κάτωθι υπαλλήλων (μόνιμων, 
ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου και Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης, για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τους 
κατά το έτος 2019, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α Κλάδος/Ειδικότητα

Αριθμός
υπαλλήλων

Υπηρεσία

Υπερωριακή εργασία πέραν της
υποχρεωτικής

Μόνιμοι ΙΔΑΧ

ΙΔΟΧ / 
Με 

προσω-
ρινούς 
πίνακες 

3Κ

Κυριακών 
εξαιρεσίμων

Σύνολο 
ωρών

Απογευματινή
Σύνολο
ωρών

Νυκτερινή
Σύνολο 
ωρών

1 ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών 12 2
Διεύθυνση 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών
120 300 0

2

ΔΕ Τεχνικών - Τεχνιτών 
(υδραυλικοί, ξυλουργοί, 
ηλεκτρολόγοι, οικοδόμοι 
κλπ)

4 3 1
Διεύθυνση 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών
70 70 0

3 ΔΕ Εργοδηγών 1
Διεύθυνση 
Τεχνικών

Υπηρεσιών
20 40 50

4 ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργου 1

Διεύθυνση
Τεχνικών 

Υπηρεσιών
20 40 50

5 ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρου 8 4 13

Διεύθυνση 
Καθαριότητας 

και 
Ανακύκλωσης

1000 1000 200

6 ΔΕ Εποπτών 
Καθαριότητας 1

Διεύθυνση 
Καθαριότητας

και 
Ανακύκλωσης

90 200 20

7 ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 7 22 34

Διεύθυνση
Καθαριότητας 

και 
Ανακύκλωσης

2000 3000 500

8
ΠΕ Γεωτεχνικό 
προσωπικό διαφόρων 
ειδικοτήτων

3 1
Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου

100 300 100

9

ΔΕ Χειριστής 
μηχανημάτων έργου 
(τρακτέρ - 
πολυμηχάνημα κλπ)

2 1
Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου

50 200 50



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3140 Τεύχος Β’ 254/06.02.2019

10 ΥΕ Εργατών - 
βοηθητικού προσωπικού 10

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου

1500

ΣΥΝΟΛΟ 37 45 48 3470 6650 970

Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης δεν θα ξεπερνούν τις 120 ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο.
Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης Κυριακών και εξαιρεσίμων δεν θα ξεπερνούν τις 50 ώρες ανά υπάλληλο 

ανά εξάμηνο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων πέραν του ωραρίου τους είναι η 

έκδοση απόφασης από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οργανικά,η οποία περιλαμβάνει την 
αναγκαιότητα της απασχόλησης,τον αριθμό, τις ειδικότητες και τα στοιχεία των υπαλλήλων,τις ημέρες και ώρες 
απασχόλησης.

Η υπερωριακή απασχόληση βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οργανικά.
Από την απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Θέρ-

μης,η οποία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 20.6012 ποσού 2000 €, ΚΑΕ 20.6051 ποσού 600 ευρώ, ΚΑΕ 20.6022 ποσού 1500 
ευρώ €, ΚΑΕ 20.6052 ποσού 400 ευρώ, KAE 20.6042 ποσού 500 €, KAE 20.6054 ποσού 200 €, KAE 35.6012 ποσού 
1500 €,ΚΑΕ 35.6051 ποσού 600 ευρώ, ΚΑΕ 35.6022 ποσού 1000 ευρώ, ΚΑΕ 35.6052 ποσού 300 ευρώ, ΚΑΕ 30.6012 
ποσού 1500 ευρώ,ΚΑΕ 30.6051 ποσού 600 ευρώ, ΚΑΕ 30.6022 ποσού 1000 ευρώ και KAE 30.6052 ποσού 300 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θέρμη, 18 Ιανουαρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 11 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθώς και 

απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες προσωπικού του 

Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 
όπως ισχύουν,

β. του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), 
σχετικές με τις «Αρμοδιότητες Δημάρχου»,

γ. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 περί «Διαχείρισης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρέχονται οδη-
γίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

3. Το γεγονός της λειτουργίας ολόκληρο το 24ωρο 
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Τμημάτων 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Υποδομών και Δικτύων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, και του Αυτοτελούς 
Γραφείου Διαχείρισης Κρίσεων - Πολιτικής Προστασίας 
σύμφωνα με την αριθμ. 1333/32204/8.3.2016 του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 763/Β΄/22.3.2016).

4. Το γεγονός ότι το Γραφείο Δημοτικών Γυμναστηρί-
ων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών εγκαταστάσεων της 
Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητι-
σμού και Πολιτισμού λειτουργεί και τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κα-
θώς και του ότι στο Τμήμα Πολιτισμού και Παιδείας έχει 
καθιερωθεί διαφορετικό ωράριο λειτουργίας και συγκε-
κριμένα από Τετάρτη έως Κυριακή καθώς και εξαιρέσιμες 
ημέρες, σύμφωνα με την αριθμ. 1333/32204/8.3.2016 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 763/Β΄/22.3.2016).

5. Το γεγονός της 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας 
Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες της Μαθητικής Εστίας 
του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολι-
τισμού σύμφωνα με την αριθμ. 1025/26286/28.2.2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 906/Β΄/ 
20.3.2017).

6. Το γεγονός της 24ωρης λειτουργίας και λειτουρ-
γίας Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες του Αυτοτελούς 
Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα 
με την αριθμ. 739/19320/7.2.2018 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας (ΦΕΚ 559/τ.Β΄/21.2.2018).
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7. Τις αριθμ. 16500/22.10.15846/22.1.2016 και 16501/
22.10.2015 αποφάσεις Δημάρχου όπως ισχύουν σχετικές 
με «Τοποθέτηση του προσωπικού στις οργανικές μονά-
δες του Ο.Ε.Υ.» όπως ισχύουν.

8. Την ανάγκη έγκρισης του συνολικού ανώτατου ορί-
ου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού (Μονί-
μου και Ιδιωτικού Δικαίου) για την αντιμετώπιση εποχι-
κών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του 
Δήμου για το έτος 2019.

9. Το γεγονός ότι στο Δήμο Καρπενησίου, υπηρετούν 
συνολικά ενενήντα τέσσερις (94) Μόνιμοι υπάλληλοι, 
τριάντα τρεις (33) ΙΔΑΧ και δέκα τέσσερις (14) ΙΔΟΧ, ενώ 
πρόκειται να ενταχθούν μέσω του Β΄ Κύκλου Κινητικό-
τητας του 2018 ένας (1) Μόνιμος και δύο (2) ΙΔΑΧ υπάλ-
ληλοι και μέσω της ολοκλήρωσης της 3Κ Προκήρυξης 
άλλοι (5) μόνιμοι υπάλληλοι στο προσωπικό του Δήμου.

10. Το γεγονός ότι για την κάλυψη δαπανών υπερω-
ριακής απασχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες 
προσωπικού για το οικονομικό έτος 2019 έχουν εγγραφεί 
πιστώσεις στους ΚΑ των αντίστοιχων υπηρεσιών (10-
6012, 15-6012, 15-6022, 20-6012, 20- 6022, 25-6012, 25-
6022, 25-6042, 30-6012, 30-6022, 35-6012 και 70-6012) 
στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 
2019 (υπ’ αριθμ. 20-399/2018 (ΑΔΑ:6Φ55ΩΕΓ-ΚΛΛ) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου) ο οποίος εγκρίθηκε 
με την αριθμ. 1682/217910/31.12.2018 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7ΔΘΗΟΡ10-5ΞΠ), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το έτος 2019 για το Μόνιμο, ΙΔΑΧ και 
ΙΔΟΧ προσωπικό του Δήμου Καρπενησίου:

1. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι την 22η 
ώρα για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών για τις παρακάτω ειδι-
κότητες και αριθμό υπαλλήλων:

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (2)
ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (2)
ΠΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1)
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (6) 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1)
ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (3)
ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (3) 
ΔΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (14)
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ (1) 
ΔΕ 38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ (1)
ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (2)
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3) 
ΠΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (4)
ΠΕ 5 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) 
ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1)
ΤΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2) 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1) 
ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ (5)

ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ (2) 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ (4) 
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1)
ΔΕ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (1)
ΔΕ 35 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΚΟ-

ΜΩΝ (1) 
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (1)
ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (1)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (1)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (1)
ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1) 
ΤΕ 22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Τ.Α. (1) 
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (1) 
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (2)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (1)
ΔΕ-1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (1)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1)
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2) 
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (1)
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (2)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ(1) 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ(2)
IV. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥ-

ΚΛΩΣΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (2)
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2) 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (9)
V. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (2)
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1)
VI. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ - ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1)
Οι ώρες για υπερωριακή εργασία μέχρι την 22η ώρα 

ορίζονται έως 120 ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
εξαμήνων μέσα στο έτος.

2. Υπερωριακή Εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τις παρακάτω ει-
δικότητες και αριθμό υπαλλήλων:

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕ 5 ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) 
ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(1) 
ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ(5)
ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ (2) 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ (4) 
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1)
ΔΕ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (1) 
ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (1)
ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (1)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (1)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (1)
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ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1) 
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (2)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (1)
ΔΕ-1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (1)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1) 
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (2) 
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (1)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (1) 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (2)
ΙΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1)
IV. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥ-

ΚΛΩΣΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (2)
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2) 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (9)
Οι ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές 

ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζο-
νται έως ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και μέ-
χρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι αριθμοί υπαλλήλων και 
ωρών απασχόλησης είναι οι ανώτεροι επιτρεπόμενοι 
και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το 
επιβάλουν οι ανάγκες της υπηρεσίας οι οποίες θα δι-
απιστώνονται με σχετική απόφαση Δημάρχου η οποία 
θα ορίζει τους υπαλλήλους με ονομαστικό κατάλογο και 
θα προβλέπει τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησής τους. 
Οι προϊστάμενοι των Οργανικών μονάδων θα βεβαιώ-
νουν μηνιαία την πραγματοποίηση της ως άνω υπερω-
ριακής εργασίας.

Οι ανωτέρω σχετικές δαπάνες δεν θα υπερβαίνουν τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις και θα πραγματοποιηθούν σε 
βάρος των σχετικών Κ.Α.Ε. 10-6012, 15-6012, 15-6022, 
20-6012, 20-6022, 25-6012, 25-6022, 25-6042, 30-6012, 
30-6022, 35-6012 και 70-6012 συνολικού ποσού είκο-
σι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 €) του Προϋπολο-
γισμού εξόδων του Δήμου Καρπενησίου οικονομικού 
έτους 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καρπενήσι, 22 Ιανουαρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ  

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