
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης 
εμπορευμάτων για την τροφοδοσία των επιχει-
ρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

2 Έγκριση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπο-
ρευμάτων για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων, 
υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στους δρό-
μους που περικλείουν την πλατεία Ελευθερίας - Αλέ-
ξανδρος Υψηλάντης του Δήμου Παύλου Μελά.

3 ΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Ανάπτυ-
ξης Δήμου Σητείας.

4  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών στη Διοικητική Επιτροπή αυτού.

5 Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού προσωπι-
κού για απογευματινή υπερωριακή εργασία προ-
σωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός 
Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής 
Παπάγου - Χολαργού» έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. α  πόφ. 57 (1)
Καθορισμός του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης 

εμπορευμάτων για την τροφοδοσία των επιχει-

ρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων 

στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

  Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 6η/29-3-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 213 (παρ. 1 και 5) του ν. 3852/2010 "Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", (Α' 87).

2. Το άρθρο 52, παρ. 8, του ν. 2696/1999, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 9, του ν. 4313/2014, 

(Α'261) σύμφωνα με το οποίο: "Με απόφαση των οικείων 
Περιφερειακών Συμβουλίων καθορίζεται ωράριο τρο-
φοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών 
καταστημάτων".

3. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/901/15-11-2005, κοινή υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ: 1726/Β΄/9-12-2005) περί καθορισμού 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης για την τροφοδοσία των 
επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

4. Την αριθμ. 577/25-4-2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 7ΣΔΑΩΡ5-Υ1Η).

5. Την αριθμ. 1069/24-7-2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 7ΚΙΥΩΡ5-ΠΒ8).

6. Το με αριθμ. 63012/22-11-2018 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με 
τον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 57/2018 απόφασης 
της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότη-
τας Θεσσαλονίκης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη για τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

Εγκρίνει:
Α. τον καθορισμό του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης για 

την τροφοδοσία των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοι-
πών καταστημάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με την 4η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

1. Σε όλες τις οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, για 
φορτηγά οχήματα ωφέλιμου φορτίου μέχρι 8 τόνους, 
επιτρέπεται η στάση παρά το κράσπεδο για φορτοεκ-
φόρτωση ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή από 20:30 έως 08:30 της 
επομένης.

Σαββατοκύριακα από 17:00 του Σαββάτου έως 08:30 
της Δευτέρας.

Αργίες ελεύθερα.
2. Στις Ειδικές Λωρίδες Λεωφορείων (λεωφορειολω-

ρίδες) απαγορεύεται η φορτοεκφόρτωση κατά τις ώρες 
λειτουργίας τους και συγκεκριμένα:

α) στην οδό Μητροπόλεως (στη δεξιά λωρίδα κατά 
τη φορά του μονόδρομου, ωράριο Δευτέρα έως Παρα-
σκευή 10.00 - 22.00),

β) στην οδό Τσιμισκή, στο τμήμα της από την οδό 
Αγγελάκη έως την οδό Κομνηνών, (στη δεξιά λωρίδα 
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κατά τη φορά του μονόδρομου, ωράριο Δευτέρα έως 
Παρασκευή 06.30 - 20.30),

γ) στη Λεωφ. Βασ. Όλγας και στη συνέχεια στη Βασ. 
Γεωργίου έως την οδό Ναπ. Ζέρβα (στη δεξιά λωρίδα 
κατά τη φορά μονόδρομου, ωράριο Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή 06.30 - 20.30),

δ) στην οδό Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από την 
οδό Κορομηλά και μέχρι 35 μ. πριν από τη διασταύρωση 
με την οδό Θ. Σοφούλη, (στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά 
του μονόδρομου, ωράριο 12.00 - 21.00),

ε) στην οδό Αγγελάκη, από την πλατεία ΧΑΝΘ και έως 
60 μ. πριν από την πλατεία Συντριβανίου, (στη δεξιά 
πλευρά κατά τη φορά του μονόδρομου, ωράριο 06.30 - 
20.30),

στ) στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της από 
τον κόμβο με την οδό Βαλαγιάννη και στη συνέχεια στη 
Λεωφόρο Στρατού, μέχρι την οδό Κυβερνίδου, (στη δε-
ξιά πλευρά με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, 
ωράριο 06.30 - 20.30),

ζ) στη Λεωφόρο Στρατού, στο τμήμα της από την οδό 
Ν. Ζέρβα και μέχρι τη διασταύρωση της με την οδό Μπι-
ζανίου, (στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς Χαριλά-
ου, ωράριο 06.30 - 20.30),

η) στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της από 
τον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως - Λεωφόρου Στρατού 
και μέχρι 27 μ. πριν από τη διασταύρωσή της με την 
οδό Βαλαγιάννη, (στη δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς 
Χαριλάου, ωράριο 06.30 - 20.30).

Πέραν των ανωτέρω, η φορτοεκφόρτωση επιτρέπεται 
για τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου έως 1,5 τόνο, ανε-
ξαρτήτως ωραρίου και μόνο στις ειδικά διαμορφωμένες 
θέσεις φορτοεκφόρτωσης.

Οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης έχουν θε-
σμοθετηθεί με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, είτε 
Δ/νσης Τροχαίας και σύμφωνα με τη σήμανση, ισχύουν 
ανεξαρτήτως ωραρίου και είναι διαθέσιμες για τις φορ-
τοεκφορτώσεις εμπορευμάτων όλων των καταστημάτων 
της περιοχής.

3. Για τους πεζοδρόμους του Εμπορικού - Ιστορικού 
Κέντρου που εντάσσεται σε αυτούς, ο κανονισμός λει-
τουργίας και το ωράριο φορτοεκφορτώσεων θα καθορί-
ζεται στον κανονισμό λειτουργίας του πεζοδρόμου που 
θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το δε ωράριο 
τους θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο και μικρότερο 
τμήμα του γενικού ωραρίου φορτοεκφόρτωσης.

Και
Β. την εναρμόνιση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης 

εμπορευμάτων σε υφιστάμενους πεζόδρομους με το γε-
νικό ωράριο φορτοεκφόρτωσης για την τροφοδοσία των 
επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 5η σχετική 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, ως εξής:

1) Το ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων 
στους πεζοδρόμους, από τις 06.30 έως 08.30 το πρωί για 
φορτηγά οχήματα ωφέλιμου φορτίου μέχρι 8 τόνους, για 
την εναρμόνιση του με το γενικό ωράριο φορτοεκφόρ-
τωσης εμπορευμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, όπως παρακάτω:

1. Στον ιστορικό τόπο «Λαδάδικα»
2. Κλεισούρας
3. Ζέφυρων
4. Χαριτωνύμου
5. Σέκερη
6. Φωτήλα
7. Πετρόμπεη
8. Πανουργία
9. Ταντάλου (από οδό Καζαντζάκη έως οδό Παλαιού 

Σταθμού).
2) Ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στους 

πεζοδρόμους, από τις 06.30 έως 08.30 το πρωί, για φορ-
τηγά οχήματα ωφέλιμου φορτίου μέχρι 4 τόνους, για την 
εναρμόνιση του με το γενικό ωράριο φορτοεκφόρτωσης 
εμπορευμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, ως εξής:

1. Στο μνημειακό άξονα της οδού Αριστοτέλους (από 
την οδό Εγνατία έως την οδό Μητροπόλεως).

2. Αγορά ιστορικού εμπορικού κέντρου «Μπεζεστένι».
3. Γ. Θεοχάρη.
4. Αγ. Μηνά (Από την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος 

Δραγούμη).
5. Εδέσσης.
6. Ολυμπίου Διαμαντή (από την Βίκτωρος Ουγκώ Έως 

την οδό Κατούνη).
7. Ηρώδου του Αττικού.
8. Ερνέστου Εμπράρ.
9. Βηλαρά (από οδό Καθολικών έως οδό Συγγρού).
10. Συγγρού (από οδό Εγνατία έως την οδό Ερμού και 

την πλατεία Χρηματιστηρίου).
11. Πάικου (από την οδό Συγγρού έως την οδό Ίωνος 

Δραγούμη).
12. Ι. Καποδιστρίου (από την οδό Βαλαωρίτου έως την 

οδό Παπαδοπούλου).
13. Παπαδοπούλου (από την οδό Καποδιστρίου έως 

την οδό Ίωνος Δραγούμη).
14. Αγ. Σοφίας (από την Πλατεία Αγ. Σοφίας έως την 

οδό Τσιμισκή).
15. Αγ. Θεοδώρας.
16. Γεωργίου Σταύρου.
17. Τσιρογιάννη.
18. Νικηφόρου Φωκά (από την οδό Παύλου Μελά έως 

την Λ. Νίκης).
3) Ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στις 

αγορές του ιστορικού εμπορικού κέντρου «Βατικιώτη» 
και «Βλάλη», από τις 2.30 έως 8.30 το πρωί για φορτηγά 
ωφέλιμου φορτίου έως 8 τόνους, διότι σε αυτές λειτουρ-
γούν και τροφοδοτούνται λαχαναγορά και ιχθυαγορά.

4) Ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, από τις 
6.00 έως 7.30 το πρωί, για φορτηγά ωφέλιμου φορτίου έως 
4 τόνους στον πεζόδρομο Ικτίνου, επειδή εφάπτεται σχολι-
κού συγκροτήματος, ομοίως και στον πεζόδρομο Ζεύξιδος, 
διότι είναι συχνή η διέλευση μαθητών και των συνοδών τους.

5) Για τους λοιπούς πεζοδρόμους του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, στις πέντε Δημοτικές κοινότητες καθώς και στη 
Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, όσον αφορά στο ωράριο 
φορτοεκφόρτωσης, ισχύει το άρθ. 4 παρ. 5 του Κανονι-
σμού λειτουργίας Πεζοδρόμων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 166 (2)
Έγκριση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπο-

ρευμάτων για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων, 

υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στους δρό-

μους που περικλείουν την πλατεία Ελευθερίας - 

Αλέξανδρος Υψηλάντης του Δήμου Παύλου Μελά.

  Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 20η/17-10-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 213 (παρ. 1 και 5) του ν. 3852/2010 "Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", (Α' 87).

2. Το άρθρο 52, παρ. 8, του ν. 2696/1999, όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 9, του ν. 4313/2014, (Α' 
261) σύμφωνα με το οποίο: "Με απόφαση των οικείων 
Περιφερειακών Συμβουλίων καθορίζεται ωράριο τρο-
φοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών 
καταστημάτων..

3. Την αριθμ. 217/2018 (ΑΔΑ: 7ΖΑΦΩΞΘ-ΔΞΒ) απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά.

4. Το αριθμ. 24703/29-5-2018 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με 
τον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 217/2018 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά.

5. Το αριθμ. 68433/22-11-2018 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με 
τον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 166/2018 απόφασης 
της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότη-
τας Θεσσαλονίκης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη για τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

Εγκρίνει την ισχύ του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης 
εμπορευμάτων για την τροφοδοσία των επιχειρήσεων, 
υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στους δρόμους 
που περικλείουν την πλατεία Ελευθερίας - Αλέξανδρος 
Υψηλάντης του Δήμου Παύλου Μελά από τις 08.00 έως 
τις 10.00 και από τις 15.00 έως τις 17.00, σε εναρμόνιση 
με την αριθμ. 217/2018 (ΑΔΑ: 7ΖΑΦΩΞΘ-ΔΞΒ) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ

    Αριθμ. αποφ. 85 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Ανάπτυ-

ξης Δήμου Σητείας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

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

τικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 2 και 3, 49 και 176 

του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/

1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/16-12-2015/Α').
5. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση προ-

σωπικού πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης 
κατά το έτος 2019, λόγω έλλειψης τακτικού Διοικητι-
κού προσωπικού, για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 
έτος 2019, που συνεδριάζουν εκτός ωραρίου εργασίας 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα και όποτε άλλοτε κριθεί 
απαραίτητο, κατά τις απογευματινές ώρες, τις εργάσιμες 
ημέρες και επιβάλει την απασχόληση προσωπικού της 
Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

6. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Οργανισμού Κοι-
νωνικής Ανάπτυξης Δήμου Σητείας οικονομικού έτους 
2019, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 370/17-12-2018 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και την αριθμ. 138/
5-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Σητείας, στον οποίο έχει 
εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση, για την κάλυψη της 
δαπάνης που θα προκύψει από την υπερωριακή απασχό-
ληση ποσού 1.400€, στον ΚΑ 15-6012.001, αποφασίζει:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για ένα (1) 
υπάλληλο για το έτος 2019 , πέραν των υποχρεωτικών 
ωρών απασχόλησης και μέχρι την 22α ώρα των εργά-
σιμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή, και έως 120 
ωρών το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 και 120 ώρες 
το 2ο εξάμηνο έτους 2019, με την προβλεπόμενη από 
το νόμο αποζημίωση και συγκεκριμένα:

ένα (1) Μόνιμο υπάλληλο του Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Σητείας που θα τηρεί τα 
πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η δαπάνη έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπο-
λογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Ανά-
πτυξης Δήμου Σητείας οικονομικού έτους 2019, ποσού 
1.415,00€, στον ΚΑ 15-6012.001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Σητεία, 19 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ
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(4)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών στη Διοικητική Επιτροπή αυτού.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 69 του ν. 4497/

2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/2017).
β. Την αριθμ. 35 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που ελήφθη 
κατά τη συνεδρίασή του, της 22ας Νοεμβρίου 2018.

γ. Την  αριθμ. 147/21 Ιουλίου 2010 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, σχετικά με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, 
των οποίων η ισχύς εξακολουθεί υφισταμένη, όπως σχε-
τικά αποφασίστηκε με την αριθμ. 35/22-11-2018 απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Το γεγονός ότι με την εν λόγω απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση στη Διοικητική Επιτροπή όλων των πε-
ριλαμβανομένων στο ν. 4497/2017, ως τροποποιηθείς 
ισχύει, αρμοδιοτήτων, με εξαίρεση τις παρακάτω ρητά 
αναφερόμενες αρμοδιότητες, οι οποίες εξακολουθούν 
να ανήκουν αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και οι οποίες 
είναι οι ακόλουθες:

1. Η εκ του άρθρου 69 παρ. 5, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα 
θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσι-
ών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα 
θέματα αυτά, εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό, τον 
ισολογισμό τον προϋπολογισμό και τον προγραμματι-
σμό δράσεων του Επιμελητηρίου, παύει ή αντικαθιστά 
μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, με απόφαση της πλει-
οψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, 
και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την 
επιμελητηριακή δραστηριότητα. Σε περίπτωση παύσης 
ή αντικατάστασης του συνόλου των μελών της Διοικητι-
κής Επιτροπής και μέχρι τον ορισμό νέων, τα καθήκοντα 
αυτής ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο».

2. Η εκ του άρθρου 77 παρ. 4, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«4. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συ-
ντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου του προηγούμενου 
έτους, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπο-
βάλλεται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρί-
ου του ιδίου έτους».

3. Η εκ του άρθρου 77 παρ. 10, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«10. Τα Επιμελητήρια, που έχουν συστήσει ή συμμε-
τέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιρειών 
κατά τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 3 του 
άρθρου 65, οφείλουν να συντάσσουν ενοποιημένες οι-

κονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 205/1998, οι οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσό-
τερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εται-
ρείες του ν. 4449/2017 (Α' 7). Το σχετικό φύλλο ελέγχου 
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός 
από την υποβολή του, υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τελική έγκριση στον 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτάται στο 
σύστημα «Διαύγεια».

4. Η εκ του άρθρου 65 παρ. 3, περ. β, η οποία έχει, ως 
ακολούθως:

«β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνι-
στούν, είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς, εταιρείες 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρ-
θρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) με σκοπούς: αα. την 
ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνι-
ών, ββ. την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης στα μέλη 
τους, σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παρ. 3 του άρ-
θρου 3 του ν. 3879/2010 (Α΄163), εφόσον οι εταιρείες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. Θ' του ν. 4093/2012 (Α' 222), 
γγ. την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμε-
νων προγραμμάτων και δδ. την υποστήριξη αναπτυξια-
κών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κα-
θώς και την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας 
και εξωστρέφειας. Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών 
διακρίνονται σαφώς από τις αρμοδιότητες δημοσίου 
δικαίου που ασκούν οι οργανικές μονάδες των Επιμε-
λητηρίων. Η σύσταση τέτοιων εταιρειών γνωστοποιείται 
εντός τριών (3) μηνών από την ίδρυσή τους και με ευθύ-
νη της Διοικητικής Επιτροπής στον Υπουργό Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης με την υποβολή έκθεσης, στην οποία 
περιγράφεται ο οικονομικός σκοπός που θα εξυπηρετεί 
η εταιρία, αναλύονται τα μέσα και οι πόροι που θα έχει 
στην διάθεσή της για την επιδίωξή του και τεκμηριώ-
νεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με 
την αποστολή των Επιμελητηρίων. Σε περίπτωση μη 
υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής της έκθε-
σης, επιβάλλεται στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής 
η ποινή της αργίας έως δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζει το Κεφάλαιο Ζ'».

5. Η εκ του άρθρου 65 παρ. 3, περ. γ, η οποία έχει, ως 
ακολούθως:

«γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπο-
ρούν να συμμετέχουν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, η 
δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό 
δημοσίου συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν 
όλων των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότη-
σης ή επιχορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (Α' 75)».

6. Η εκ του άρθρου 65 παρ. 3, περ. δ, η οποία έχει, ως 
ακολούθως:

«δ. Τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στο 
κεφάλαιο των εταιρειών των περιπτώσεων β' και γ', κα-
θώς και σε κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται 
οποιαδήποτε επιχορήγηση των εν λόγω εταιρειών, ούτε 
η σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών ή τεχνικού 
έργου με αυτές».
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7. Η εκ του άρθρου 80 παρ. 3, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«3. Μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης σε Επιμελητήρια και αποσπά-
σεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης γίνονται σύμφωνα με το ν. 4440/2016 
(Α' 224). Απαγορεύονται οι μετατάξεις υπαλλήλων των 
Επιμελητηρίων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η 
καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων σε φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης υπαλλήλων των Επιμελητηρίων 
διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο. Αποσπάσεις 
υπαλλήλων μεταξύ Επιμελητηρίων διενεργούνται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητη-
ρίου υποδοχής, ύστερα από έγκριση του οικείου υπηρε-
σιακού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Επιμελη-
τηρίου Προέλευσης».

8. Η εκ του άρθρου 80 παρ. 5, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«5. Τα Επιμελητήρια μπορούν, με απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, να προσλαμβάνουν ειδικούς συνερ-
γάτες και να καθορίζουν τους όρους εργασίας, καθώς 
και τις μηνιαίες απολαβές τους, οι οποίες δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες για τους ειδικούς 
συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α' 178). 
Η θητεία ειδικών συνεργατών λήγει με τη λήξη της θη-
τείας του Διοικητικού Συμβουλίου που τους προσέλαβε. 
Ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά το προηγούμε-
νο εδάφιο ειδικών συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον ένα (1) σε όσα Επιμελητήρια έχουν μέχρι τριάντα 
χιλιάδες (30.000) εγγεγραμμένα μέλη και τους δύο (2) σε 
όσα Επιμελητήρια έχουν περισσότερα από τριάντα χιλιά-
δες (30.000) εγγεγραμμένα μέλη. Η σχετική διαδικασία 
πρόσληψης κατά το προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται 
και διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο, αφού εγκρι-
θεί από το Α.Σ.Ε.Π.».

9. Η εκ του άρθρου 63 παρ. 4, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«4. Η χωρική ενότητα δραστηριότητας κάθε Επιμελη-
τηρίου αντιστοιχεί τουλάχιστον σε εκείνη μιας Περιφε-
ρειακής Ενότητας και δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη 
μιας περιφέρειας, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3852/2010 
(Α' 87). Με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλί-
ου μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα Επιμελητηρίου 
εντός της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών 
ενοτήτων όπου λειτουργεί».

10. Η εκ του άρθρου 67 παρ. 5, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και άλλα 
Τμήματα. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε Τμήμα 
του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται η Διοικητική 
Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά».

11. Η εκ του άρθρου 70 παρ. 2, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«2. Η Διοικητική Επιτροπή ψηφίζει τον κανονισμό 
λειτουργίας της, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο».

12. Η εκ του άρθρου 71 παρ. 1, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«1. Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έμει-
νε κενή συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων 
του ίδιου συνδυασμού. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο 
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης διορίζει τα ελλεί-
ποντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλέγοντας 
αυτά, μεταξύ πέντε (5), έως δέκα (10) προσώπων, τα 
οποία υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο από προ-
τεινόμενο κατάλογο του οικείου συνδυασμού».

13. Η εκ του άρθρου 71 παρ. 3, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Δι-
οικητικής Επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση 
του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα 
σε περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή 
απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα ή του εκλόγιμου, για 
τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4 του άρθρου 72. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει σχε-
τική διαπιστωτική πράξη, κατά την πρώτη συνεδρίασή 
του μετά τη συνδρομή του λόγου έκπτωσης και, αν δεν 
εκδοθεί η πράξη αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη 
σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης».

14. Η εκ του άρθρου 73 παρ. 8, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«8. Οι εκλογές διεξάγονται με ηλεκτρονική ψηφοφο-
ρία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων 
(2/3) των μελών του».

15. Η εκ του άρθρου 74 παρ. 1, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
την εκλογή του Προέδρου του Επιμελητηρίου και με 
πρόσκληση αυτού, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Επιμελητηρίου και εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη 
της Διοικητικής Επιτροπής αυτού με τη διαδικασία που 
ορίζουν τα Μέρη Β' και Γ του π.δ. 95/2006 (Α' 96). Αν δεν 
έχει εκλεγεί Πρόεδρος, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 7 του άρθρου 73, η πρόσκληση απο-
στέλλεται από την απερχόμενη Διοικητική Επιτροπή».

16. Η εκ του άρθρου 75 παρ. 2, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«2. Ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων από τις συν-
δρομές των μελών διατίθεται για την ενίσχυση του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), των 
Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων, της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων 
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και της Ελληνικής Συνομοσπονδί-
ας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) ως εξής: 
α. Ποσοστό 1% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρο-
μές των μελών μεταποιητικών τμημάτων Επιμελητηρίων 
διατίθεται στο Σ.Ε.Β., β. Ποσοστό 4% επί των ετήσιων 
εσόδων από τις συνδρομές των μελών, διατίθεται στη 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.. γ. Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από 
τις συνδρομές των μελών διατίθεται στην Ε.Σ.Ε.Ε.. δ. Πο-
σοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές 
των μελών μεταποιητικών ή εξαγωγικών Τμημάτων Επι-
μελητηρίων στους συνδέσμους Βιομηχανιών και συνδέ-
σμους Εξαγωγέων».
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17. Η εκ του άρθρου 76 παρ. 2, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οι-
κείου Επιμελητηρίου μπορεί να καθορίζονται έξοδα πα-
ράστασης: (α) Έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως 
στον Πρόεδρο και έως διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως στα 
μέλη της Διοικητικής Επιτροπής αυτού, όταν τα τακτικά 
έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως απο-
τυπώνονται στον απολογισμό, υπερβαίνουν τις τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) ευρώ. (β) Έως διακόσια πενήντα (250) 
ευρώ μηνιαίως στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Επι-
μελητηριακού Συμβουλίου και έως διακόσια (200) ευρώ 
μηνιαίως στα μέλη Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμ-
βουλίου, τα οποία εκπροσωπούν το οικείο Επιμελητήριο. 
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Ε., μπορεί 
να μειώνεται το μέγιστο ποσό των εξόδων παράστασης».

18. Η εκ του άρθρου 79 παρ. 3, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«3. Ο απολογισμός δράσεων συντάσσεται από τη Δι-
οικητική Επιτροπή, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και γνωστοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης».

19. Η εκ του άρθρου 81 παρ. 1, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
γνώμη του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται 
ο οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου σύμφωνα με τα όσα 
ορίζει το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (Α΄174)».

20. Η εκ του άρθρου 83 παρ. 2, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«2. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε. αποτελείται από τους 
Προέδρους και από ένα μέλος κάθε Επιμελητηρίου της 
χώρας. Με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβου-
λίου, κάθε Επιμελητήριο υποδεικνύει το μέλος του, πέ-
ραν του Προέδρου του, που το εκπροσωπεί στη Γενική 
Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.».

21. Η εκ του άρθρου 87 παρ. 1, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«1. Τα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων, 
μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων 
τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 69, 
κοινοποιούν στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
τα ονόματα των εκπροσώπων τους στο Περιφερειακό 
Επιμελητηριακό Συμβούλιο, ώστε να εκδοθεί η υπουρ-
γική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 86. Η εκ-
προσώπηση των Επιμελητηρίων ορίζεται ως εξής: α. Τα 
Επιμελητήρια που έχουν ως πέντε χιλιάδες (5.000) μέλη 
εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους. β. Τα Επιμελη-
τήρια που έχουν από πέντε χιλιάδες ένα (5.001) έως δέκα 
χιλιάδες (10.000) μέλη από τον Πρόεδρό τους και έναν 
εκπρόσωπο που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, γ. Τα 
Επιμελητήρια που έχουν από δέκα χιλιάδες ένα (10.001) 
έως είκοσι χιλιάδες (20.000) μέλη εκπροσωπούνται από 
τον Πρόεδρό τους και δύο (2)εκπροσώπους που εκλέγει 
το Διοικητικό Συμβούλιο, δ. Τα Επιμελητήρια που έχουν 
από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) έως τριάντα χιλιάδες 
(30.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον πρόεδρό τους 

και τρεις (3) εκπροσώπους που εκλέγει το Διοικητικό 
Συμβούλιο, ε. Τα Επιμελητήρια που έχουν περισσότερα 
από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέλη εκπροσωπούνται από 
τον Πρόεδρό τους και τέσσερις (4) εκπροσώπους που 
εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο».

22. Η εκ του άρθρου 87 παρ. 3, η οποία έχει, ως ακο-
λούθως:

«3. Ο ορισμός των εκπροσώπων κάθε Επιμελητηρίου 
στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο γίνεται 
κατά την πρώτη συνεδρίαση του οικείου Διοικητικού 
Συμβουλίου ως εξής: α. Κάθε συνδυασμός που εκπρο-
σωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο 
που αποτελείται από το σύνολο των εκλεγέντων στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο μελών του. β. Ο συνολικός αριθμός 
των έγκυρων ψηφοδελτίων που συνέλεξαν οι συνδυ-
ασμοί οι οποίοι κατέλαβαν τουλάχιστον μία έδρα στο 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις πλέον πρόσφατες εκλογές 
διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων του 
Επιμελητηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, 
στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Το πη-
λίκο αυτής της διαίρεσης αποτελείτο εκλογικό μέτρο. 
γ. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, εκπρο-
σώπων στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, 
όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των 
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. δ. Οι έδρες που δεν 
έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων εδα-
φίων κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των 
υπολοίπων τους στους συνδυασμούς που συμμετέχουν 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, ε. Οι εκπρόσωποι στο Περι-
φερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ορίζονται με την 
ανωτέρω διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά που είχαν 
δηλωθεί στη λίστα της περίπτωσης α'».

Επίσης μεταβιβάζονται ως ανωτέρω στη Διοικητική 
Επιτροπή οι ακόλουθες εκ του ν. 4497/2017 αρμοδιό-
τητες:

- Η εκ του άρθρου 65 παρ. 3, παρ. ζ, όσον αφορά την 
απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για 
διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες ως και 
την επιχορήγηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας του Επιμελητηρίου 
ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, αποκλειστικά για 
ποσό κατά περίπτωση έως και 20.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

- Η εκ του άρθρου 78 παρ. 1, ως προς την αναγκαιό-
τητα διενέργειας και τη σύναψη και εκτέλεση όλων των 
συμβάσεων προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών 
και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
του επιμελητηρίου για δαπάνη κατά περίπτωση έως το 
εκάστοτε ποσό της απευθείας ανάθεσης, όπως αυτό 
ορίζεται στον ν. 4412/2016, καθώς και υλοποίησης της 
σχετικής διαδικασίας για δαπάνη οποιουδήποτε ποσού.

Η μεταβίβαση των ως άνω αρμοδιοτήτων ισχύει μέχρι 
την ανάκλησή τους κατ' άρθρο 69 παρ. 7, του ν. 4497/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
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Αριθμ. απόφ. 166/2018 (5)
   Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού προσωπι-

κού για απογευματινή υπερωριακή εργασία προ-

σωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός 

Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής 

Παπάγου – Χολαργού» έτους 2019.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 42/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου περί εκλογής Προέδρου του Ν.Π. του Δημοτι-
κού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής 
Αγωγής Παπάγου - Χολαργού.

2. Το Φ.Ε.Κ. 987/26-5-2011/τ.Β΄ στο οποίο δημοσιεύ-
τηκε η σύσταση του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 
Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής.

3. Το άρθρο 20 του ν.4354/2015.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 176 του ν. 3584/2007.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 3463/2006.
7. Την αριθμ. 2/12540/0022/2007 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
8. Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του  

Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προ-
σχολικής Αγωγής έτους 2019 για την αποζημίωση της 
υπερωριακής εργασίας, ως εξής:

α) στον Κ.Α.15.6012.01ποσό 10.000 € για μόνιμους 
υπαλλήλους,

β) στον Κ.Α.15.6022.01 ποσού 1.500 € για υπαλλήλους 
αορίστου χρόνου,

γ) στον Κ.Α.15.6041.03 ποσού 2.500 € για εποχικούς 
υπαλλήλους.

9. Τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής δε-
δομένου ότι το Παιδαγωγικό Προσωπικό εκτελεί εργασία 
πέραν του κανονικού ωραρίου, ήτοι εκδηλώσεις καλοκαι-
ρινές, Χριστουγεννιάτικες κ.λπ. εκτός χώρου των Σταθμών, 
που γίνονται στο κηποθέατρο και στο ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ. λόγω 
έλλειψης κτιριακής υποδομής καθώς και τις συναντήσεις 
με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης για προγραμματισμό 
του Παιδαγωγικού και Ψυχαγωγικού Προγράμματος των 
νηπίων, την συμμετοχή τους στις συγκεντρώσεις γονέων, 
συνεργασία με την Ψυχολόγο, την επιπλέον εργασία λόγω 
έλλειψης προσωπικού στους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Νηπιαγω-
γών και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

10. Το γεγονός ότι το Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό 
λόγω της συγχώνευσης των τριών Ν.Π. και της μεταφο-
ράς των αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Ιατρείων στο 
Ν.Π., έχει επιβαρυνθεί με πρόσθετη εργασία η οποία 
προκύπτει από την λειτουργία επιπλέον του αντικει-
μένου της Ταμειακής Υπηρεσίας και του αντικειμένου 
εργασιών όλου του Ν.Π., αποφασίζει:

Καθιερώνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργα-
σία για όλο το έτος 2019 στο προσωπικό του Δημοτι-
κού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής 
Αγωγής, στις παρακάτω ειδικότητες και αριθμό με ανώ-
τατο όριο ωρών ανά μήνα:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΑΤΟΜΑ
ΩΡΕΣ

(ανά μήνα)

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 10 20

ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Προσωρινός) 1 20

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 7 20

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

1 20

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 20

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 20

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 20

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 20

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 20

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 20

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2 20

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 20

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 4 20

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1 20

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1 20

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 1 20

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5 20

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 9 20

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 20

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 13 20

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 20

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 10 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ του Δ.Σ. 1 20

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χολαργός, 1 Νοεμβρίου 2018

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΡΙΣΗ  
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*02061783112180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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