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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπαγωγή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2

Παράταση των προβλεπομένων στην παράγραφο
5 του άρθρου 2, του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις» προθεσμιών.

3

Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«NEWPORT SHIPPING UK LLP» που εδρεύει στην
Αγγλία.

4

Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«OINO TRUST CO. LTD.» που εδρεύει στη Λιβερία.

5

Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου Αργοστολίου.

6

Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στον
Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Νησιού.

7

Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στο
Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Σταυρού.

8

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση
αυτής, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης
Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας.

Αρ. Φύλλου 274

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 928/Ζ1
(1)
Υπαγωγή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του
ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
2. Το άρθρο 1 του ν. 3255/2004 «Ίδρυση Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Α΄ 138).
3. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το
π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 18/5.7.2018
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου,
ύστερα από εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης του
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ιδρύματος (συνεδρίαση 13/20.6.2018).
5. Το αριθμ. 149064/Ζ1/11.9.2018, έγγραφο προς την
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις
παραπάνω διατάξεις.
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6. Το αριθμ. 149058/Ζ1/11.9.2018 έγγραφο προς τo
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή
του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.
7. Το αριθμ. 6445/5.11.2018 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με το οποίο διατυπώνει θετική γνώμη (συν. 69η/24.10.2018) αναφορικά
με την υπαγωγή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
ιδρύματος στις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 1 και 2
του ν. 4485/2017.
8. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ..
9. Το με αριθμ. πρωτ. 273/Υ1/10.7.2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με θέμα «Σύνταξη υπουργικών αποφάσεων.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/498/196949/Β1/16.11.2018
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Τεχνών Ήχου
και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών
Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα
του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Iανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 879/Ζ1
(2)
Παράταση των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του ν. 4559/2018 (Α΄ 142)
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
και άλλες διατάξεις» προθεσμιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142),
β) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) και του π.δ. 18/2018
(Α΄ 31).
2. Το αριθμ. 6615/21.11.2018 (αριθμ. πρωτ. 10627/
22.11.2018 ΦΕΣΕ Γραφείο Υπουργού ΥΠΠΕΘ) έγγραφο

Τεύχος Β’ 274/07.02.2019

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Παράταση προκήρυξης εκλογών».
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ1/Γ/523/208936/Β1/4.12.2018
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:
Την παράταση των, προβλεπομένων στην παράγραφο
5 του άρθρου 2, του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), προθεσμιών: α) Ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγκρότησης
και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών που
ιδρύθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 2, του ιδίου
νόμου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έως την 31.3.2019
β) Προκήρυξης των εκλογών ανάδειξης Κοσμητόρων
έως την 31.12.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Iανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5134/94697/2018
(3)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«NEWPORT SHIPPING UK LLP» που εδρεύει στην
Αγγλία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α΄/17.4.1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22.4.1975)
και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31.8.1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25.7.1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27.12.2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/
4.3.2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29.4.2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),
θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016),
ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17.7.2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10.8.2012),
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ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «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...»,
ιβ. του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α΄/29.8.2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»,
ιγ. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29.8.2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιδ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20.12.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994 (ΦΕΚ
919/Β΄/14.12.1994) και 1246.3/6/94/1.12.1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14.12.1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιε. της αριθμ.: 2212.2-1/5134/12441/2018/14.2.2018
υπουργικής απόφασης (ΦEK 676/Β΄/27.2.2018).
2. Το με αριθμ. πρωτ.: 127758/29.11.2018 ΔΚΕ: 2948/
5134 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων / Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων /
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμεθα την κατά είκοσι μία (21) ημέρες εκπρόθεσμα κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων / Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγγυητική
Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στο άρθρο 2 της
αριθμ. 2212.2-1/5134/12441/2018/14.2.2018 απόφασης
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦEK
676/Β΄/27.2.2018) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα
Γραφείου ή Υποκαταστήματος της Εταιρείας «NEWPORT
SHIPPING UK LLP» που εδρεύει στην ΑΓΓΛΙΑ».
2. Η αριθμ. 2212.2-1/5134/12441/2018/14.2.2018
υπουργική απόφαση (ΦEK 676/Β΄/27.2.2018) θεωρείται
ότι δεν έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/5147/94683/2018
(4)
Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία
«OINO TRUST CO. LTD.» που εδρεύει στη Λιβερία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/Α΄/17.4.1968),
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β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22.4.1975)
και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31.8.1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25.7.1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27.12.2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/
4.3.2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29.4.2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),
θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016),
ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/
Α΄/17.7.2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10.8.2012),
ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «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...»,
ιβ. του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/Α΄/29.8.2018) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»,
ιγ. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29.8.2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιδ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (ΦΕΚ 3263/
Β΄/20.12.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1.12.1994 (ΦΕΚ
919/Β΄/14.12.1994) και 1246.3/6/94/1.12.1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14.12.1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιε. της αριθμ.: 2212.2-1/5147/27719/2018/17.4.2018
υπουργικής απόφασης (ΦEK 1445/Β΄/26.4.2018 και 2603/
Β΄/4.7.2018).
2. Το με αριθμ. πρωτ.:129297/3.12.2018 ΔΚΕ 3096/
5147 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων / Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων /
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμεθα την κατά είκοσι τέσσερις (24) ημέρες
εκπρόθεσμα κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων/ Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων/ Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται παράγραφο «2» της αριθμ. 2212.2-1/5147/27719/2018/17.4.2018
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απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (ΦEK 2603/Β΄/4.7.2018) με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 2212.2-1/5147/27719/2018/17.4.2018
υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα Γραφείου της εταιρείας «OINO TRUST CO. LTD.» που
εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ».
2. Η αριθμ. 2212.2-1/5147/27719/2018/17.4.2018
υπουργική απόφαση (ΦEK 1445/Β΄/26.4.2018 και 2603/
Β΄/4.7.2018) θεωρείται ότι δεν έχει παύσει να ισχύει μέχρι
σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 7
(5)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για
δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου Αργοστολίου.
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
β) Των άρθρων 66 και 91 παρ. 7β του ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις και β) Του άρθρου 6
του π.δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως δαπανών σταθερών,
διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015
(Β΄ 543) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής
’’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε
Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών»,
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1001512ΕΞ/5.1.2017 (ΑΔΑ:
6998Η-ΖΨΧ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων αυτού στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή
Υπεύθυνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
ν. 2314/1953 (ΦΕΚ Α΄/59) «Περί τροποποιήσεως των περί
καθαρισμού των δημόσιων καταστημάτων διατάξεων».
5. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 (ΦΕΚ
1741/Β΄/25.5.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως το άρθρο
2 αυτής».
6. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
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πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
7. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας για το
έτος 2019 πίστωση στον ειδικό Φορέα 10238010432800
και Λογαριασμό 2410288001 για κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας ποσού 1.500,00 ευρώ.
8. Τη σχετική απόφαση 6/3.1.2018 ανάληψης και δέσμευσης πίστωσης με α/α 2843 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ.Υ.Ε.Ε..
9. Το γεγονός ότι προκαλείται συνολική δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσού 1.440 €.
10. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή μηνιαίου χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου
Αργοστολίου του Ειδικού Φορέα 10238010432800 και
ΑΛΕ 2410288001 στο ποσό των 120,00 Ευρώ για το έτος
2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργοστόλι, 3 Ιανουαρίου 2019
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 83/15/8/4.12.2018
(6)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στον
Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Νησιού.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΝΗΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο ν 7 του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015
(176) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του
νόμου υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ.ιδ).
2. Την 2/2015/δεπ/5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (176 Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δευτέρου 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. 3429/2015 (Α΄ 314) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ - ΠΟ7.
3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015
στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο
θέμα 8ο «Πραγματοποίηση εργασία καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στον Τοπικό
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Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β) Νησίου» και
ιδίως το γεγονός ότι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
στον Οργανισμό - πέρα από την περίοδο λειτουργικής
αιχμής των έργων κατά την αρδευτική περίοδο κατά την
οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη βάση - υπάρχουν
καθόλο το έτος.
5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι
πόροι των ΟΕΒ προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958
«Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), ομόφωνα αποφασίζει:
Α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης εντός του
έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015
όπως ισχύει. Ειδικότερα για το Α΄ εξάμηνο του 2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία ,πέραν των ωρών της
υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 120 ώρες για 2 τακτικούς
υπαλλήλους. Αφορά συνολικά 240 ώρες κατ’ ανώτατο
όριο. Για το Β΄ εξάμηνο του 2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής
εργασίας μέχρι 120 ώρες για 2 τακτικούς υπαλλήλους.
Αφορά συνολικά 240 ώρες κατ’ ανώτατο όριο.
Β) Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος και την παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των
ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 το
οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΩΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 59
(7)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στο
Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Σταυρού.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ
(αριθμ. συνεδρίασης 15/3/11.12.2018)
Έχοντας υπόψη:
1.- Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015
(176 Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του
νόμου υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).
2.- Την 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (176 Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου
και δευτέρου 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. 3429/2015 (Α΄ 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ- ΠΟ7.
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3.- Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του
ν. 4354/2015 στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο
θέμα 3ο «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2019 στο ΤΟΕΒ
Σταυρού και ιδίως το γεγονός ότι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στον Οργανισμό - πέρα από την περίοδο
λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευτική περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη
βάση - υπάρχουν και καθόλο το έτος εξαιτίας των οργανικών κενών.
5.- Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε συνεπάγεται
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι
πόροι των ΟΕΒ προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές των ωφελούμενων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958
«Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), έπειτα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα, αποφασίζει:
α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης εντός του
2019, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 όπως
ισχύει. Ειδικότερα, για το Α’ εξάμηνο του 2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, μέχρι 120 ώρες για κάθε τακτικό
υπάλληλο και διακόσιες σαράντα ώρες (240) συνολικά
κατ’ ανώτατο όριο.
Για το Β εξάμηνο του 2019, απογευματινή υπερωριακή
εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας,
μέχρι 120 ώρες για κάθε τακτικό υπάλληλο και διακόσιες
σαράντα ώρες (240) συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.
β) Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος Καραμελίδης Κυριάκος και για την παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού έτους 2019 το οικονομικό τμήμα του
Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 11
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση
αυτής, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης
Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3320

Τεύχος Β’ 274/07.02.2019

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
6. Την υπ’ αριθμ. 27004/15.6.2005 απόφαση του Υφυσυμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών πουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176).
Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ Β΄ 950).
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυ7. Την υπ’ αριθμ. 4η απόφαση της 13ης Συνεδρίασης
τοδιοίκηση και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/50/ της 27.12.2018 με ΑΔΑ: 6ΚΝΔ46Μ9Β4-Θ4Η, του Δ.Σ. του
ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 85).
Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 «Κατάρ8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από την
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου απόφαση αυτή, δαπάνης για το έτος 2019, προβλέπεται
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής να ανέλθει στο ποσό των 20.000,00 ευρώ περίπου, το
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου οποίο θα καλυφθεί από το όπως προβλέπεται σύμφωνα
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 16), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α΄ 25) «Φορείς
με το άρθρο 6 του ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α΄ 269) και το άρ- Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διθρο 36 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143), το άρθρο 16 του ατάξεις», αποφασίζουμε:
ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241), καθώς επίσης και τις διατάξεις
Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή
του άρθρου 48 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200).
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτε4. Τις διατάξεις των άρθρων 15 του ν. 2742/1999 ρινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, των
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207) και 13 του ν. 3044/2002 υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλ«Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων που - Λευκάδας για το έτος 2019:
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες δεν υπερβαίνουν
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 197), όπως τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για απογευματινή
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το ν. 4519/2018 (ΦΕΚ εργασία ή τις 120 ώρες ανά υπάλληλο για το εξάμηνο.
Α΄ 25) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Οι καθ’ υπέρβαση ώρες απασχόλησης κατά τις Κυριακαι άλλες διατάξεις».
κές και κατά τις νυκτερινές ώρες δεν υπερβαίνουν τις
5. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 16 ώρες ανά υπάλληλο το μήνα ή τις 96 ανά υπάλληλο
11989/2008 (ΦΕΚ Δ΄ 123) «Χαρακτηρισμός των χερσαί- για το εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
ων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού 176 του ν. 4261/2014.
κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων,
Ο αριθμός των υπαλλήλων και οι ώρες απασχόλησης
όρων και περιορισμών».
ανά άξονα δράσης, αναλύονται παρακάτω ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας - 40ωρο)
Πίνακας 1. Ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εργασίας
Πρόγραμμα απασχόλησης

Αριθμός
Υπαλλήλων

Ώρες απασχόλησης
Μήνες

Ώρες

Σύνολο

Επόπτευσης - Φύλαξης

8

12

16

1.536

Επιστημονικής Παρακολούθησης

5

12

8

480

Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

3

12

8

288

ΣΥΝΟΛΟ

2.304

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας - 40ωρο)
Πίνακας 2. Ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εργασίας
Πρόγραμμα απασχόλησης
Επόπτευσης - Φύλαξης

Αριθμός
Υπαλλήλων
8

Ώρες απασχόλησης
Μήνες

Ώρες

Σύνολο

12

16

1.536

ΣΥΝΟΛΟ

1.536

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας)
Πίνακας 3. Ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασίας
Πρόγραμμα απασχόλησης
Επόπτευσης - Φύλαξης

Αριθμός
Υπαλλήλων
8

Ώρες απασχόλησης
Μήνες

Ώρες

Σύνολο

12

6

576
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Επιστημονικής Παρακολούθησης

5

12

15

900

Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

3

12

5

180

Διοικητικών - οικονομικών υπηρεσιών

2

12

15

360

ΣΥΝΟΛΟ

2.016

Πίνακας 4. Ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασίας τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες
Πρόγραμμα απασχόλησης
Επόπτευσης - Φύλαξης
ΣΥΝΟΛΟ
Η ως άνω απασχόληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας σε Κυριακές και εξαιρέσιμες ή νυχτερινές ώρες, καθώς και η υπερωριακή καθ’
υπέρβαση της υποχρεωτικής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
προκύπτει μετά και την εφαρμογή του ν. 4519/2018 (με
την επέκταση των χωρικών ορίων αρμοδιότητάς του στη
θαλάσσια περιοχή του εσωτερικού Αρχιπελάγους Ιονίου
και του Αμβρακικού κόλπου) ως αναγκαιότητα για τους
παρακάτω λόγους:
1) Πρόγραμμα επόπτευσης - φύλαξης
Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας σύμφωνα και με το εγκεκριμένο από το Τμήμα
Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχέδιο «Επόπτευσης - Φύλαξης», διενεργεί στις προστατευόμενες
περιοχές αρμοδιότητάς του περιπολίες 365 ημέρες το
χρόνο, προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παράνομες δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός παράνομων δραστηριοτήτων λαμβάνει
χώρα τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, είναι απαραίτητο
οι περιπολίες να διενεργούνται και αυτές τις ημέρες χωρίς καμία εξαίρεση. Επιπρόσθετα, σε ειδικές περιπτώσεις
οπότε και υπάρχουν: είτε ειδικές απαγορεύσεις (απαγορεύσεις αλιείας, απαγορεύσεις κυνηγιού κ.α.), είτε έκτακτα περιστατικά (24ωρη φύλαξη των αποικιών αργυροπελεκάνων) απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού
κατά τις νυχτερινές ώρες.
Επίσης οι υπ’ αριθμ. 173672/1570/17.9.2018 (ΦΕΚ Β΄
4142) απόφαση του ΥΠΕΝ «Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό
Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού» και υπ’ αριθμ. 173591/
1629/17.9.2018 (ΦΕΚ Β΄ 4190) απόφαση του ΥΠΕΝ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», δημιουργούν
πρόσθετα αντικείμενα εργασίας σε σχέση με την άσκηση
της θήρας (συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών για την
αποτελεσματικότερη φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, τήρηση των προβλεπόμενων περιορισμών στις
περιοχές όπου επιτρέπεται η θήρα κ.α.).
2) Πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης.
Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας διενεργεί εκτεταμένο πρόγραμμα επιστημονικής

Αριθμός
Υπαλλήλων
8

Ώρες απασχόλησης
Μήνες

Ώρες

Σύνολο

12

2

192
192

παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στο
πλαίσιο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 92/43 και
147/09 και της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι η φύση της παρακολούθησης απαιτεί: α) συνεχόμενες ημέρες παρουσίας στο πεδίο και β) τη διεξαγωγή
των εργασιών πεδίου ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες που θα επιτρέπουν την άντληση των
καλύτερων δυνατόν αποτελεσμάτων, υπάρχει η πολύ
μεγάλη πιθανότητα να απαιτηθεί απασχόληση σε σαββατοκύριακα ή αργίες.
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 6, της υπ’ αριθμ.
173672/1570/17.9.2018 απόφασης του ΥΠΕΝ «Ρυθμίσεις
θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού», δημιουργείται πρόσθετο αντικείμενο εργασίας σε σχέση με
την «επιστημονική παρακολούθηση της επίδρασης της
θήρας σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη
τα διεθνή πρότυπα».
3) Πρόγραμμα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης
Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας
υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης
στο πλαίσιο του οποίου ξεναγεί ομάδες επισκεπτών στην
προστατευόμενη περιοχή. Οι ομάδες αυτές αφορούν
μαθητές, ομάδες ή και μεμονωμένους επισκέπτες, οικοτουρίστες, συλλόγους και σωματεία κ.λπ.. Πολλές φορές
οι επισκέπτες επιθυμούν ξεναγήσεις εκτός εργάσιμων
ημερών, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για επισκέπτες από
μακριά που ενδιαφέρονται να ξεναγηθούν στο Εθνικό
Πάρκο κατά τις αργίες, τα Σαββατοκύριακα και γενικά
τις συνήθεις περιόδους διακοπών (25η Μαρτίου, Πάσχα, Αγίου Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα κ.α). Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης
Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας δέχεται επισκέπτες καθ’
όλη την καλοκαιρινή περίοδο στο Κέντρο Έρευνας και
Πληροφόρησης Σαλαώρας.
4) Πρόγραμμα διοικητικής - οικονομικής υποστήριξης
Για τις ανάγκες υποστήριξης της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού
κόλπου - Λευκάδας, θα απαιτηθεί η υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας για τη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων (μηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων προόδου, παραλαβή παραδοτέων κ.α.) και τους αναγκαίους
οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους.
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Τέλος, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης θα συμμετάσχει σε Προγράμματα, Συναντήσεις Εργασίας - Ημερίδες, Εκθέσεις και άλλες συναφείς Εκδηλώσεις, οι οποίες
μπορεί να διεξάγονται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας ή/και των εργάσιμων ημερών.
Η συνολική δαπάνη που αναμένεται να προκύψει ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € περίπου και αποτελεί το
7 % της εγκεκριμένης δαπάνης μισθοδοσίας του έτους
2019.
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Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 2 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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