
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προμήθεια ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού 
Μονοπωλίου.

2 Τροποποίηση της αριθμ. Δ4δ/οικ. 65321/
28-08-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατα-
στατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε».

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το Α΄ Εξάμηνο 
του 2019.

4 Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων του ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. για το Α΄ εξάμηνο 
έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ.Π. Δ3γ/οικ. 87590 (1)
  Προμήθεια ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατι-

κού Μονοπωλίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4558/01-08-2018 

(ΦΕΚ 140/ Α΄/2018).
2. Τις διατάξεις του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρ-

τησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/
20-03-2013.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3459/2006 
«Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝ.Ν.)» (ΦΕΚ 103/
Α΄/25-05-2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/2015) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

5. Το π.δ. 121/9-10-2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α΄/2017), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 73/23-09-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).

7. Το π.δ. 148/10-08-2007 (ΦΕΚ 191/Α΄/2007) «Κωδι-
κοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων 
και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής 
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά».

8. Των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 312/1992 (ΦΕΚ 157/
Α΄/16-9-1992) «Οργάνωση και συγκρότηση φαρμακεί-
ων».

9. Την αρ. πρωτ. ΔΥΓ3γ/οικ. 117237/1-9-2009 (ΦΕΚ 
1902/Β΄/4-9-2009) απόφαση Υπουργού με θέμα Προμή-
θεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου.

10. Το από 21-9-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Δ/νσής μας προς την Επιτροπή Ναρκωτικών.

11. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών 
(θέμα 7/6η συνεδρίαση/26-9-2018) και την επικύρωση 
του πρακτικού (θέμα 1/7η συνεδρίαση /19-10-2018).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε όπως κάθε αδειούχος φαρμακοποιός 

δύναται να εφοδιάζεται από το Κρατικό Μονοπώλιο τα 
νομίμως κυκλοφορούντα ναρκωτικά φάρμακα.

2. Καθορίζουμε την ανώτατη ετήσια ποσότητα των 
κάτωθι ειδών του Κ.Μ.Ν. που δύναται κάθε αδειούχος 
φαρμακοποιός να προμηθεύεται ως εξής:

α) Δέκα γραμμάρια (10 gr) σκόνης υδροχλωρικής 
Μορφίνης.

β) Εκατό (100) φύσιγγες υδροχλωρικής Μορφίνης των 
0,010 γραμμαρίων.

γ) Διακόσιες (200) φύσιγγες υδροχλωρικής Πεθιδίνης 
των 0,100 ή 0,50 γραμμαρίων.

3. Εξαίρεση από την ανωτέρω ποσότητα αποτελεί η 
περίπτωση κατά την οποία η επιπλέον ζητούμενη πο-
σότητα, προορίζεται για τις ανάγκες βαρέως πασχόντων 
και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από την αρμόδια Δ/
νση Υγείας της Περιφέρειας.

4. Τα παραπάνω ναρκωτικά είδη φυλάσσονται σύμφω-
να με τις κείμενες διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 2
Η υπ' αρ. ΔΥΓ3γ/οικ. 117237/2009 (ΦΕΚ 1902/Β') κα-

ταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. Δ4δ/οικ. 89522 (2)
    Τροποποίηση της αριθμ. Δ4δ/οικ. 65321/

28-08-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

ταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω-

νυμία «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία» και 

δ.τ. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4539/2018 « Σύσταση φορέα 

αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατά-
ξεις. (Α' 89).

2. Τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων 
Εταιριών (Α' 144).

3. Του π.δ. 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

4. Του π.δ. 123/2016 « Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Δια-
κυβέρνησης ... και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(Α' 208).

5. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», με το οποίο διορί-
στηκε ο Χρήστος Σπίρτζης του Παναγιώτη στη θέση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 210).

6. Την ανάγκη άμεσης σύστασης, οργάνωσης και λει-
τουργίας της άνω ανωνύμου εταιρείας, που προβλέπεται 
στο ν. 4539/2018 (Α' 89), με σκοπό την άμεση έναρξη 
των εργασιών της, τηρουμένων και των διατυπώσεων 
δημοσιότητας μέσω του ΓΕΜΗ.

7. Τη με αριθμ. Δ4δ/οικ. 65321/28-08-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καταστατικό της Ανώνυμης Εται-
ρείας με την επωνυμία «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη 
Εταιρεία» και δ.τ. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» (Β' 3972).

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε  την  αριθμ. Δ4δ/οικ. 65321/28.08.2018  
κοινή υπουργική απόφαση «Καταστατικό της Ανώνυμης  
Εταιρείας με την επωνυμία  «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη 
Εταιρεία» και δ.τ. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» (Β' 3972)  
ως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Κεφαλαίου 
Ζ' «Μεταβατικές διατάξεις» ως εξής: 

«1. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2018».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. Δ4δ/οικ. 

65321/28-08-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3972).
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 15 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Επικράτειας 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 289/2018 (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το Α΄ Εξάμη-

νο του 2019.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

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

(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Απο-
ζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωσή 
του υποχρεωτικού ωραρίου» (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015).

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου -
Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2146/Β΄/26-9-2011).

5. Το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, το οποίο λόγω συνταξιοδο-
τήσεων, κινητικότητας κ.λπ., δεν επαρκεί για την κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών του.

6. Την υποχρέωση του Δήμου για την εύρυθμη, αποτε-
λεσματική και αποδοτική λειτουργία του συνόλου των 
δημοτικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

Τις υπηρεσιακές ανάγκες:
α) Για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του   

Δημοτικού Συμβουλίου, (Ειδικός Γραμματέας του Δημο-
τικού Συμβουλίου), κατά τις απογευματινές ώρες των 
εργασίμων ημερών (Δευτέρα - Παρασκευή) και μέχρι 
την 22η ώρα.

β) Για την σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων (Ληξίαρχος)   
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών 
(Δευτέρα - Παρασκευή) και μέχρι την 22η ώρα.

γ) Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη   
της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους και των Τοπικών Κοι-
νοτήτων του Δήμου και των λοιπών επιτροπών.
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δ) Για τις λοιπές έκτακτες, επείγουσες και εποχικές 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας, που τυχόν θα 
προκύψουν εντός του Α’ εξαμήνου του έτους 2019 και 
οι οποίες για να αντιμετωπιστούν, επιβάλλουν την απα-
σχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου ερ-
γασίας, τις απογευματινές δηλαδή ώρες των εργασίμων 
ημερών (Δευτέρα - Παρασκευή) και μέχρι την 22η ώρα 
και που κατά πρόβλεψη είναι οι παρακάτω:

 Διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών και λοιπών 
κοινωνικών εκδηλώσεων.

 Διοργάνωση εορταστικών και επετειακών εκδηλώ-
σεων (Πρωτοχρονιάς, τοπικών εορτών κ.λπ.).

 Αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Διοικη-
τικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, των Υπηρε-
σιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του Αυτο-
τελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Αυτοτελούς Γραφείου 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών.

7. Το γεγονός ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, θα προβλεφθούν 
πιστώσεις για την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης 
στους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν και συγκε-
κριμένα στους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων: 10-6012 
ποσό 2.000,00 €, 15-6012 ποσό 1.000,00 €, 20-6012 
ποσό 2.000,00 €, 25-6012 ποσό 500,00 €, 30-6012 ποσό 
5.000,00 € και 40-6012 ποσό 1.000,00 € για την κάλυψη 
δαπανών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού,

Αποφασίζουμε τα παρακάτω:
1. Καθιερώνουμε και εγκρίνουμε την υπερωριακή 

απασχόληση, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών (Δευτέρα 
έως και Παρασκευή) και μέχρι την 22η ώρα, από την 1η 
Ιανουαρίου 2019 μέχρι και 30 Ιουνίου 2019 και μέχρι εί-
κοσι (20) ώρες μηνιαίως, για τους παρακάτω υπαλλήλους 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας:

 Για έναν (1) υπάλληλο, με την προβλεπόμενη από 
το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη της υπηρεσίας 
τήρησης των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας (ειδικός γραμματέας).

 Για έναν (1) υπάλληλο, με την προβλεπόμενη από το 
νόμο αποζημίωση, για την ομαλή λειτουργία της υπη-
ρεσίας του Ληξιαρχείου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

 Για σαράντα εννέα (49) τακτικούς υπαλλήλους του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για την κάλυψη των λοιπών 
υπηρεσιακών αναγκών, που αναφέρονται στα εδάφια γ 
και δ της παραγράφου 6 του εισηγητικού της παρούσας, 
όπως παρακάτω:

 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
δέκα τρεις (13) υπάλληλοι.

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, οκτώ (8) υπάλληλοι.
 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, δέκα 

τέσσερις (14) υπάλληλοι.
 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

ένας (1) υπάλληλος.
 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, ένας (1) υπάλληλος.

 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, πέντε (5) υπάλληλοι.
 Για επτά (7) υπαλλήλους του Δήμου Βόρειας Κυνου-

ρίας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου.

2. Η υπερωριακή απασχόληση του ανωτέρω προ-
σωπικού, πλην του Ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου και του Ληξιάρχου του Δήμου Βόρειας Κυ-
νουρίας, θα γίνεται κάθε φορά με απόφαση Δημάρχου 
και όταν αυτό χρειαστεί, ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

3. Από την εφαρμογή της παρούσης θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 11.500,00 €, σε βάρος του υπό κατάρ-
τιση προϋπολογισμού έτους 2019, του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άστρος, 14 Νοεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 4292/2018 (4)
    Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων του ΟΡΓΑΝΙΣ-

ΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. για το Α΄ εξάμηνο 

έτους 2019.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
(πρακτικό 402/9-11-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (226/Α΄/24-10-2011) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμο-
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις ... », όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του ν. 4261/2014.

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις ...».

3. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/31029/
ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ), «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

4. Τις διατάξεις της αριθ. 3426.5/33/94 υπουργικής 
απόφασης (713/Β΄/22-9-1994) για κάλυψη αναγκών ερ-
γασίας πέρα από την πενθήμερη εργασία.

5. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 2/70738/0022/28-9-2012 (κοι-
νοποίηση μισθολογικών διατάξεων) απόφαση της 22ης 
Δ/νσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ.

6. Το άρθρου 2 του Καταστατικού του ΟΛΒ ΑΕ που έχει 
εγκριθεί με το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 2932/2001 
(145/Α΄/27-6-2001) όπως κωδικοποιήθηκε και προσαρ-
μόστηκε με τις διατάξεις του ν. 3429/2005.

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή, για το χρονικό 
διάστημα μέχρι την 1-1 έως 30-6-2019 θα προκληθεί δα-
πάνη ύψους περίπου 100.000,00 € η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Λογαριασμού ΕΓΛΣ 
60 του προϋπολογισμού έτους 2019.
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8. Τα άρθρα 55 και 56 του ΓΚΠ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (εξα-
σφάλιση λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Οργανι-
σμού καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του έτους, 
καθώς και την κάλυψη των εκτάκτων και απρόβλεπτων 
αναγκών….) (απόφαση 1939 (πρακτικό 196/10-2-2011) 
Δ.Σ.), περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 760/ 
τ. ΑΕ - ΕΠΕ/22-2-2011.

9. Τις ανάγκες του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, ώστε 
να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλής 
και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του ομό-
φωνα αποφάσισε:

Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης πενή-
ντα πέντε (55) υπαλλήλων του ΟΛΒ για το α΄ εξάμηνο 
έτους 2019. Ο αριθμός των ωρών που θα απασχοληθεί 
υπερωριακά ο κάθε υπάλληλος θα είναι το ανώτερο 
επιτρεπτό όριο που προβλέπεται από το άρθρο 20 του 
ν. 4354/2015, δηλαδή μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο το εξάμηνο για απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο το 
εξάμηνο για νυκτερινή και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες 
ανά υπάλληλο το εξάμηνο για εργασία τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζο-
μένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα προ-
βλεπόμενα και δύνανται να πραγματοποιηθούν μόνο 
εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες του ΟΛΒ και σε καμία 

περίπτωση δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού 
ωρών ανά υπάλληλο.

Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατά-
σταση από τον αρμόδιο κατά Υπηρεσία Προϊστάμενο  
και θα εγκρίνονται από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβου-
λο Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Οι ανάγκες για τις οποίες απαιτούνται οι παραπάνω 
υπερωρίες είναι εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπο-
ρευμάτων, εξυπηρέτηση πλοίων με scrap, containers, 
ευπαθή φορτία κ.λπ., λειτουργία πλαστίγγων κατά τα 
Σαββατοκύριακα και νυχτερινές ώρες, αποκατάσταση 
ζημιών σε μηχ/τα φορτοεκφόρτωσης, παροχή υπηρε-
σιών προς τους χρήστες του λιμένα.

Οι ανωτέρω εργασίες απαιτούν την υποστήριξή τους 
από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς 
και της Δ/νσης Οικ/κού - Εκμ/σης - Δ/κού.

Κατόπιν αυτών προτείνεται η έγκριση της υπερωρι-
ακής απασχόλησης του προσωπικού του ΟΛΒ για το α΄ 
εξάμηνο έτους 2019, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Βόλος, 15 Νοεμβρίου 2018

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΖΙΔΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02052122011180004*
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