
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανανέωση διάθεσης προσωπικού του κλάδου 
επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα 
Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(ΕΤΕΑΕΠ).

2 Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.44539/15-06-2018 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με 
θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 
έτους 2018, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για 
παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συ-
μπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλη-
μένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/
προμηθευτές (Β΄ 2276)».

3 Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή (καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
κατά τις νυχτερινές και Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες) υπαλλήλων Υπηρεσιών του Δήμου Λαμι-
έων για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 58364/Δ1/20045 (1)
  Ανανέωση διάθεσης προσωπικού του κλάδου 
επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων 
στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) στο Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Πα-
ροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 «Επεί-

γουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη 
συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 
(Ε.Μ.Σ.)» (Α΄ 80), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 
της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).

β. του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση 
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες 
διατάξεις (Α΄ 41),

γ. του άρθρου 74 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 85),

δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ε. των άρθρων 94 έως 103 του ν. 3655/2008 «Διοικητι-
κή και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 
(Α΄ 58), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83),

στ. του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73),

ζ. του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων ΝΠΔΔ» (Α΄ 26),

η. του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπη-
ρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58),
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θ. του π.δ. 394/2001 όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 170/2013 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελλη-
νικής Αστυνομίας»,

ι. του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, απο-
σπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσω-
πικού» (Α΄ 94),

ια. του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων 
πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προ-
σωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,

ιβ. του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προ-
εδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99),

ιγ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),

ιδ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

ιε. του π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ιστ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

ιζ. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

3. Την αριθμ. Φ.21250/17049/Δ9/4381/25-05-2016 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διάθεση προσωπικού 
του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων 
στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)» (Β΄ 1538), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την Φ.21250/53771/Δ9/14088/23-01-2017 
όμοια απόφαση (Β΄ 330).

3. Την αριθμ. Φ.21250/25734/Δ9/8000/09-08-2017 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Δι-
ακοπή διάθεσης της Αστυφύλακα Πιστόλα Ελευθερίας 
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)» (Β΄ 3246).

4. Το με αριθμ. 253795/07-11-2018 έγγραφο του Διοι-
κητή του ΕΤΕΑΕΠ.

5. Το με αριθμ. 187519/Τ153/12-11-2018 έγγραφο του 
Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού 
του ΤΕΑΠΑΣΑ.

6. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/08-10-2015 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. οικ.: 54051/Δ9.14200/22-11-2016 (Β΄ 3801) 
και αριθμ. οικ.: 59285/18416/12-12-2017 (Β΄ 4503) απο-
φάσεις του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, η δαπάνη μισθοδοσίας του δια-
τιθέμενου στο ΕΤΕΑΕΠ προσωπικού θα βαρύνει τους 

προϋπολογισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα.

8. Την με αριθμ. 66570/5477/19-12-2018 εισήγηση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄), αποφασίζουμε

Ανανεώνεται η διάθεση, μέχρι 31/12/2020, των πα-
ρακάτω υπαλλήλων του κλάδου επικουρικής ασφάλι-
σης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) 
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), οι οποίοι διατέθηκαν σύμφωνα 
με την Φ.21250/17049/Δ9/4381/25-05-2016 (Β΄ 1538) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με 
την Φ.21250/53771/Δ9/14088/23-01-2017 (Β΄ 330) όμοια 
απόφαση, ως εξής:

Ι. Αστυνομικό προσωπικό:
1. Αστυνόμος Α΄(Ο) (271800) ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ Γεώργιος 

του Σπυρίδωνα
2. Αστυνόμος Β΄ (Ο) (287121) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μα-

ρία του Παναγιώτη
3. Αστυνόμος Β΄ (Ο) (288566) ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Χρήστος 

του Μιχαήλ
4. Αστυνόμος Β΄ (266006) ΧΟΝΔΡΟΣ Αργύρης του 

Δημητρίου
5. Ανθυπαστυνόμος (256059) ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Χρήστος 

του Νικολάου
6. Αρχιφύλακας (254768) ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Χρήστος του 

Ελευθερίου
7. Αρχιφύλακας (255688) ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ Θεόδωρος 

του Παύλου
8. Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. (245673) ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Πα-

ναγιώτης του θεοχάρη
9. Υπαρχιφύλακας (275855) ΚΟΛΙΣΝΙΤΣΕΝΚΟ Θεόδω-

ρος του Νικολάου
II. Πυροσβεστικό προσωπικό:
1. Πυρονόμος (12974) ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ Γεώργιος του 

Παναγιώτη
2. Πυρονόμος (10613) ΓΙΩΤΑΚΗΣ Χρήστος του Πανα-

γιώτη
3. Πυροσβέστης (15892) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος του Κων-

σταντίνου
III. Πολιτικοί υπάλληλοι
1. ΠΕ/A' (41001) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία του Πα-

νάγου
2. ΔΕ/Α΄ (42265) ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ Μυρσίνη του 

Νικολάου
3. ΔΕ/Β΄ (43900) ΔΗΜΟΥ Νίκη του Στεφάνου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018

  Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας του Πολίτη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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    Aριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 94193 (2)
Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.44539/

15-06-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Υγείας με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπα-

νών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι-

ών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για παρεχόμενες 

υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες 

παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατρο-

φής από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισα-

γωγείς, διανομείς/προμηθευτές (Β΄ 2276)».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 

241), «Χωρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη και άλ-
λες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 
100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), «Φορολογία εισοδήμα-
τος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄ 
38), «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύ-
νης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση 
συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4549/2018 (Α΄ 
105), «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δη-
μοσιονομικών Στόχων Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κώδικας Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ80/31-10-2017 (Β΄ 3904) 
Απόφασης του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφα-
σης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Υγείας Παύλο Πολάκη».

8. Τη με αριθμ. Β2β/Γ.Π. 95843/27-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΔ-
03465ΦΥΟ-ΟΡΧ) απόφαση του Υπουργού Υγείας, «Έγκρι-
ση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Εθνι-
κού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 
όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.

9. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44539/15-06-2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπό-
μενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2018, για παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρό-
χους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημέ-
νους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευ-
τές» (Β΄ 2276, ΑΔΑ:6Φ5Α465ΦΥΟ-ΛΛΧ).

10. Το με αριθμ. 39974/12-10-2018 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, με 
το οποίο διαβιβάστηκε η 1291η απόφαση της 498ης/
03-10-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού αναφορικά με τροποποίηση της εν θέ-
ματι απόφασης.

ΙΙ. Το με αριθμ. 2641/04-12-2018 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, με 
το οποίο διαβιβάστηκε η 1530η απόφαση της 516ης/
22-11-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού αναφορικά με τροποποίηση της εν θέ-
ματι απόφασης.

12. Τη με αριθμ. πρωτ Β2β/Γ.Π.οικ.97402/18-12-2018 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει, 
σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη επι-
βάρυνση ούτε στον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ούτε 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 της με αριθμ. 
ΕΑΛΕ/Γ.Π.44539/15-06-2018 (Β΄ 2276) απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ως ακολούθως:

α) Το όριο δαπάνης για την κατηγορία Θ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για το Β΄ εξάμηνο του 2018 μειώνεται από 
52.500.000 € σε 39.000.000 €.

β) Το εξαμηνιαίο όριο δαπάνης για κάθε εξάμηνο αυ-
ξάνεται στις υποκατηγορίες:

• Ε1 Υ.Δ.Ε.Π.-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ από 
97.000.000 € σε 102.120.000 €.

• Ε5 Υ.Δ.Ε.Π.-ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ από 22.000.000 € 
σε 22.630.000 €.

• Ι4 Υ.Α.-ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ από 11.000.000 € σε 
12.000.000 €.

2) Την τροποποίηση και αντικατάσταση της παραγρά-
φου 2, ως ακολούθως:

«Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμε-
νων ορίων δαπάνης για το έτος 2018 α) από τους συμ-
βεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας και β) από 
τους συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, το 
υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ 
για την μεν περίπτωση Α΄ από τους συμβεβλημένους 
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας στη δε περίπτωση 
Β΄ από τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν 
παράγεται στην Ελλάδα και διακινείται από τους ίδιους, 
είτε από τους εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, σε 
περίπτωση που το προϊόν εισάγεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
100 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περί-
πτωση Β΄ και για τις κατηγορίες υπηρεσιών υγείας: i) Συ-
μπληρώματα ειδικής διατροφής, ii) Υγειονομικό υλικό και 
iii) Πρόσθετη περίθαλψη, πλην της υποκατηγορίας των 
οπτικών, η υπέρβαση αναζητείται από τους κατασκευ-
αστές, εισαγωγείς και διανομείς/προμηθευτές οι οποίοι 
είναι καταχωρημένοι στο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4461/2017 
(Α΄ 38), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ομοίως στις 
προαναφερόμενες διατάξεις ορίζεται η διαδικασία δια-
κοπής των συμβάσεων».
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3) Την τροποποίηση και αντικατάσταση της παραγρά-
φου 3, ως ακολούθως:

«Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό 
αυτόματης επιστροφής (clawback) με ισόποση οφειλή 
του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη πα-
ράγραφο παρόχους για παροχή από αυτούς προς τον 
ΕΟΠΥΥ υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μετα-
ξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους 
υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του 
ΕΟΠΥΥ προς αυτούς που δημιουργήθηκαν εντός προ-
ηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού 
έτους. Το ποσό μιας μηνιαίας δόσης δεν δύναται να είναι 
μικρότερο των 100 ευρώ και δεν δύναται να ξεπερνά το 
10% της μέσης μηνιαίας υποβολής του παρόχου, όπως 
αυτή προκύπτει για το έτος 2018. Στην περίπτωση που 
για οποιονδήποτε λόγο ο πάροχος δεν είναι συμβεβλη-
μένος κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής μίας δόσης, 
τότε αποστέλλεται από τον Οργανισμό ενημερωτικό 
σημείωμα με το υπολειπόμενο ποσό προς εξόφληση, 
καθώς και κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής στον οποίο 
έχει την υποχρέωση, εντός ενός μήνα από την ημερομη-
νία αποστολής σε αυτόν του ανωτέρω σημειώματος, να 
καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό είτε εφάπαξ είτε σε δό-
σεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω. Ως ημερομηνία 
καταβολής ή συμψηφισμού της 1ης δόσης της ανωτέρω 
διαδικασίας ορίζεται η 31η Ιανουαρίου του 2019».

4) Την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 
5, ως ακολούθως:

«Ειδικότερα τυχόν εναπομείναν ποσό στην υποκατη-
γορία Μ1-Π.Π.-ΟΠΤΙΚΑ είτε από το Α΄ είτε από το Β΄ εξά-
μηνο μεταφέρεται αναλογικά, με βάση την προκαλούμε-
νη δαπάνη τους, στις τέσσερις υπόλοιπες υποκατηγορίες 
της κύριας κατηγορίας Μ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, αυξά-
νοντας κατά αντίστοιχο ποσό το όριο της υποκατηγορίας 
για το εξάμηνο στο οποίο αφορά».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.44539/
15-06-2018 (Β΄ 2276) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

I

Αριθμ. 61291 (3)
    Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας με 

αμοιβή (καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-

ρίου κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και προς συμπλή-

ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 

κατά τις νυχτερινές και Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες) υπαλλήλων Υπηρεσιών του Δήμου Λα-

μιέων για το έτος 2019.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49, 171 και 176 
του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τα με αρ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 και 2/31029/
ΔΕΠ/6/5/2016 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών 
περί Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄).

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαμιέων, όπως αυτός ισχύει 
σύμφωνα με τα ΦΕΚ 3841/Β΄/2016 και ΦΕΚ 684/Β/2018.

6. Την αριθμ. 10814/28-02-2017 (ΑΔΑ:6ΖΠΑΩΛΚ-ΝΜ2)
απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων 
στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Λαμιέων».

7. Την αριθμ. 539/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου (ΑΔΑ: ΨΨΔΛΩΛΚ-2Δ1), η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 228/5361/22-01-2018 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 366/Β/06-02-2018 
περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας καθώς και λει-
τουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 12ωρη ή 
24ωρη βάση υπαλλήλων ορισμένων υπηρεσιών του Δή-
μου Λαμιέων, και ειδικότερα του Τμήματος Καθαριότη-
τας και του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 
της Δ/νσης Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, της Δ/
νσης Υποδομών και Τεχνικών ¨Έργων και του Ξενώνα 
Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων.

8. Την αριθμ. 118/2312/23-01-2017 απόφαση της Γενι-
κής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού Ληξιάρχων στο Δήμο 
Λαμιέων (ΦΕΚ 467/Β΄/2017).

9. Την με αρ. 66528/18-11-2016 απόφαση Δημάρχου 
Λαμιέων με θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου για την τήρηση 
των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου».

10. Την αριθμ. 795/2016 απόφαση Υπουργού Εσωτε-
ρικών (ΦΕΚ 4203/Β/2016).

11. Την με αριθμ. 61121/21-12-2018 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πρόβλεψης ύπαρξης 
πιστώσεων στους Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. Έτους 
2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 562/2018 από-
φαση Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα στους Κ.Α. 
10.6012.0001 ποσού 15.000,00 ευρώ, 20.6012.0001 πο-
σού 30.000,00 ευρώ, Κ.Α. 20.6022.0001 ποσού 25.000,00 
ευρώ και ΚΑ 60.7341.0002 ποσού 130.000,00 ευρώ.

12. Το με αριθμ. 59123/2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο 
παρατίθενται οι έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν 
κάθε χρόνο αναφορικά με τον αυξημένο όγκο οικιακών 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων όλο το 
24ωρο όλες τις ημέρες της εβδομάδας, τη διαφύλαξη της 
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Δημόσιας Υγείας των κατοίκων του Δήμου, τη λειτουργία 
των λαϊκών αγορών της Δ.Ε. Λαμίας, τη λειτουργία του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 
τις εποχικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λαμιέ-
ων την καλοκαιρινή περίοδο που προέρχονται από την 
αύξηση των επισκεπτών και παραθερισμού στις ορεινές 
δημοτικές κοινότητες, τις δραστηριότητες πολιτιστικού 
και αθλητικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια του έτους, 
την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, την μείωση των αε-
ρίων εκπομπών και την εξοικονόμηση πόρων, την αντι-
μετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων, την αντιμε-
τώπιση καταστάσεων που προέρχονται από μείωση του 
προσωπικού, τις απεργίες του προσωπικού, αδυναμία 
πρόσβασης στο ΧΥΤΑ για οποιοδήποτε λόγο.

13. Το με αριθμ. 60285/2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Υποδομών και Τεχνικών Έργων, στο οποίο παρατίθε-
νται οι έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν κάθε χρόνο 
και σχετίζονται με τις αυξημένες βλάβες και τις δυσκο-
λίες συντήρησης, την δυσχέρεια πρόσληψης έκτακτου 
προσωπικού, τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν 
απογευματινές και νυχτερινές ώρες, την επείγουσα 
αντιμετώπιση και άρση επικινδυνότητας καταστάσεων 
που προκύπτουν από τροχαία ατυχήματα, δολιοφθορές 
κτλ, την αποκατάσταση – επισκευή βλαβών δημοτικού 
φωτισμού, κάθε έκτακτη ανάγκη εκτός ωραρίου που 
προκύπτει αιφνιδιαστικά και απαιτεί άμεση και δραστική 
διευθέτηση και την ανάγκη νομικής κάλυψης και κατο-

χύρωσης των ανωτέρω.
14. Το με αριθμ. 40641/2018 έγγραφο του υπευθύνου 

υποέργου της Δομής «Ξενώνα Φιλοξενίας», στο οποίο 
παρατίθενται οι λόγοι αναγκαιότητας της εξαίρεσης από 
την πενθήμερη εργασία των φυλάκων καθώς και το με 
αριθμ. 60999/2018 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης, με το οποίο αποτυπώνεται το σύνολο 
των ωρών νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών κα-
θώς και νυχτερινής και ημερήσιας Κυριακών και εξαιρέ-
σιμων ημερών προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία 
του Ξενώνα Φιλοξενίας.

15. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Λα-
μιέων, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά το έτος 2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσας και σύμφωνα με τους περιορι-
σμούς και τις διευκρινήσεις των ανωτέρω διατάξεων, για 
το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Λαμιέων, οι οποίοι θα εργάζονται καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου υπερωριακά κατά τις απογευμα-
τινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς 
και προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας κατά τις νυχτερινές και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α/α Υπηρεσία Αριθμός 
Υπαλλήλων

Προτεινόμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης
Προτεινόμενες ώρες προς 

συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής

Απογευματινή 
(μέχρι την 22η

ώρα)

Νυχτερινή 
(22:00-6:00)

Κυριακές και
εξαιρέσιμες
(6:00-22:00)

Νυχτερινή 
εργασίας

(22:00-6:00)

Κυριακές και 
εξαιρέσιμες 

(ημερήσια και 
νυχτερινή)

1 Τμήμα
Καθαριότητας 12

4.320
(12 υπ.* έως
180 ώρες* 2 

εξαμ.)

4.320
(12 υπ.* έως
180 ώρες*

2 εξαμ.)

4.320
(12 υπ.*έως

180 ώρες
*2 εξαμ.)

4.320
(12 υπ.* έως 

180ώρες 
*2εξαμ.)

4.320
(12 υπ.* έως

180 ώρες
*2 εξαμ.)

2 Τμήμα Κίνησης 16
5.760

(16 υπ.* έως 180 
ώρες * 2 εξαμ.)

5.760
(16 υπ.* έως 180 
ώρες * 2 εξαμ.)

5.760
(16 υπ.* έως 180 
ώρες * 2 εξαμ.)

5.760
(16 υπ.* έως 180 
ώρες * 2 εξαμ.)

5.760
(16 υπ.* έως 180 
ώρες * 2 εξαμ.)

ΣΥΝΟΛΑ 10.080 10.080 10.080 10.080 10.080

(Κ.Α. 20.6012.0001: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων 
Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)
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Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

α/α Υπηρεσία
Αριθμός 

Υπαλλήλων

Προτεινόμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης
Προτεινόμενες ώρες προς 

συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής

Απογευματινή 
(μέχρι την 22η

ώρα)

Νυχτερινή 
(22:00-6:00)

Κυριακές και
εξαιρέσιμες
(6:00-22:00)

Νυχτερινή 
εργασίας 

(22:00-6:00)

Κυριακές και 
εξαιρέσιμες 

(ημερήσια και 
νυχτερινή)

1
Τμήμα

Καθαριότητας
15

5.400
(15 υπ.*έως
180 ώρες *

2 εξαμ.)

5.400
(15 υπ.*έως

180 ώρες
* 2 εξαμ.)

5.400
(15 υπ.*έως

180 ώρες
* 2 εξαμ.)

5.400
(15 υπ.*έως
180 ώρες *

2 εξαμ.)

5.400
(15 υπ. * έως 
180 ώρες *

2 εξαμ.)

2 Τμήμα Κίνησης 6

2.160
(6 υπ.* έως 180 

ώρες *
2 εξαμ.)

2.160
(6 υπ.* έως 180 

ώρες *
2 εξαμ.)

2.160
(6 υπ.* έως 180 

ώρες *
2 εξαμ.)

2.160
(6 υπ.* έως 180 

ώρες *
2 εξαμ.)

2.160
(6υπ.* έως
180 ώρες *

2 εξαμ.)

ΣΥΝΟΛΑ 7.560 7.560 7.560 7.560 7.560

(Κ.Α. 20.6022.0001: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπη-
ρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)

2. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά το έτος 2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσας και σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις διευκρινήσεις των ανωτέρω διατάξεων, για 
το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Υποδομών 
και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, οι οποίοι θα εργάζονται καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
υπερωριακά κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις νυχτερινές και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, σύμφωνα με τους 
παρακάτω πίνακες:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α/α Υπηρεσία
Αριθμός 

Υπαλλήλων

Προτεινόμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης
Προτεινόμενες ώρες προς 

συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής

Απογευματινή 
(μέχρι την 22η 

ώρα)

Νυχτερινή 
(22:00-6:00)

Κυριακές και
εξαιρέσιμες
(6:00-22:00)

Νυχτερινή
εργασίας 

(22:00-6:00)

Κυριακές και 
εξαιρέσιμες 

(ημερήσια και 
νυχτερινή)

1

Τμήμα Η/Μ ΕΡ-
ΓΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συνεργείο Ηλε-
κτροφωτισμού

5

1.200
(5 υπ.*έως
120 ώρες *

2 εξαμ.)

960
(5υπ.* έως
96 ώρες *
2 εξαμ.)

960
(5 υπ.*έως
96 ώρες *
2 εξαμ.)

960
(5 υπ.*έως
96 ώρες *
2 εξαμ.)

960
(5 υπ.*έως
96 ώρες *
2 εξαμ.)

ΣΥΝΟΛΑ 1.200 960 960 960 960

(Κ.Α. 20.6012.0001: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων 
Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)
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Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

α/α Υπηρεσία
Αριθμός 

Υπαλλήλων

Προτεινόμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης
Προτεινόμενες ώρες προς 

συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής

Απογευματινή 
(μέχρι την 22η

ώρα)

Νυχτερινή 
(22:00-6:00)

Κυριακές και
εξαιρέσιμες

(6:00-
22:00)

Νυχτερινή 
εργασίας 

(22:00-6:00)

Κυριακές και 
εξαιρέσιμες 

(ημερήσια και 
νυχτερινή)

1

Τμήμα Η/Μ
ΕΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ

ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Συνεργείο 
Ηλεκτροφωτισμού

3

720
(3 υπ.* έως
120 ώρες *

2 εξαμ.)

576
(3 υπ.* έως
96 ώρες *
2 εξαμ.)

576
(3 υπ.* έως
96 ώρες *
2 εξαμ.)

576
(3 υπ.* έως
96 ώρες *
2 εξαμ.)

576
(3 υπ. * έως
96 ώρες *
2 εξαμ.)

ΣΥΝΟΛΑ 720 576 576 576 576

(Κ.Α. 20.6022.0001: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπη-
ρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού)

3. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας καθώς και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κατά το 
έτος 2019, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της παρούσας, για τους τρεις (3) εργαζομένους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων  του Ξενώνα 
Φιλοξενίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός
υπαλλήλων Ειδικότητα

Νυχτερινή εργασία 
εργάσιμων

ημερών

Νυχτερινή ημερήσια
Κυριακών και 
Εξαιρέσιμων

ΣΥΝΟΛΟ

3 ΔΕ Φυλάκων 2.408 1.536 3.944

(Κ.Α. 60.7341.0002: Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Λαμιέων)

4. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας κατά το έτος 
2019, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, για τους υπαλλήλους του Δήμου, που έχουν ορισθεί 
Ληξίαρχοι των πέντε (5) Δημοτικών Ενοτήτων που συγχωνεύθηκαν σε τρείς (3) Ληξιαρχικές Περιφέρειες καθώς και 
για τον υπάλληλο που έχει ορισθεί για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:

ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ ΑΝΑ
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ -
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ -
ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΓΚΟΛΦΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΑΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΝΙΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ Τεχν. Μηχ/χων

Μηχανικών

(Κ.Α. 10.6012.0001: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων 
Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών)
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Οι εργαζόμενοι θα εναλλάσσονται ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο αριθμός των προτεινόμενων 
ωρών και ο αριθμός των δικαιούχων δεν θα είναι ίδιος 
κάθε μήνα, αλλά θα διαμορφώνεται συναρτήσει των 
αναγκών και του προγραμματισμού της Υπηρεσίας. Ο 
αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα 
βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο Δ/νσης. Οι ανωτέρω 
υπάλληλοι θα απασχοληθούν υπερωριακά, τηρώντας τα 
ανώτατα όρια ανά εξάμηνο, όπως αυτά προβλέπονται 

στο άρθρο 20.Α, παρ.2 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εφόσον το επιβάλ-
λουν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 24 Δεκεμβρίου 2018

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02061403112180008*
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