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μάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2924/31.12.2015.. 10

Αριθμ. Φ. 146/4964/Ζ2
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

(1)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄98/22.4.2005),
β. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄181/29.8.2014) όπως ισχύει,
γ. του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄114/22.9.2015),
δ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23.9.2015),
ε. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 « Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄258/8.12.2014),
στ. Την αριθμ. Υ27 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ
Β΄2168/9.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Αθανασία Αναγνωστοπούλου».
2. Την αριθμ. 5796/29.6.11 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης, (ΦΕΚ Γ΄532/29.7.2011) για τον
διορισμό του Νικολάου Τζανάκη στη βαθμίδα του Ανα−
πληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική
Επιδημιολογία».
3. Την αρ. πρωτ. 41/21.1.2015 αίτηση του καθηγητή Νι−
κολάου Τζανάκη για τη μεταβολή του γνωστικού του
αντικειμένου.
4. Την από 06.05.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού
αντικειμένου του ως άνω καθηγητή, καθώς και την από
29.1.2015 γνώμη του Τομέα Παθολογίας.
5. Την αριθμ. 7128/28.9.2012 πρυτανική πράξη, μετα−
κίνησης του ανωτέρω από τον τομέα διορισμού του
«Κοινωνικής Ιατρικής» στον τομέα «Παθολογίας».
6. Το αριθ. πρωτ. 12668/12.10.2015 έγγραφο της Πρυτα−
νείας του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στη μετα−
βολή γνωστικού αντικειμένου του καθηγητή Νικολάου
Τζανάκη.
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7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ−
νου του Αναπληρωτή καθηγητή Νικολάου Τζανάκη του
Εμμανουήλ, του Τμήματος Ιατρικής της Μονοτμημα−
τικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, από «Κλινική Επιδημιολογία» σε «Πνευμονο−
λογία».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του καθηγητή Δημητρίου Γεωργόπουλου του Βασιλεί−
ου, του Τμήματος Ιατρικής της Μονοτμηματικής Σχο−
λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, από
«Εντατική Ιατρική» σε «Εντατική Ιατρική−Πνευμονολογία».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2016

F
Αριθμ. 199
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄
1607/31.7.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ει−
δική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο
την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για
την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, τη σύντα−
ξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθε−
σης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 76540/29.10.2015
(ΦΕΚ τ.Β΄ 2359/3.11.2015) και 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ
τ.Β΄2913/31.12.2015) όμοιες − Αντικατάσταση τακτικού
και αναπληρωματικού μέλους.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ. 146/4966/Ζ2
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

(2)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄98/22.4.2005),
β. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄181/29.8.2014), όπως ισχύει,
γ. του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄114/22.9.2015),
δ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23.9.2015),
ε. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 « Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄258/8.12.2014).
στ. Την αριθμ. Υ27 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ
Β΄2168/9.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Αθανασία Αναγνωστοπούλου».
2. Την αριθμ. 1598/28.2.2003 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης,(ΦΕΚ Ν.Π.Δ.Δ. 100/9.5.2003) για το
διορισμό του Δημητρίου Γεωργόπουλου στη βαθμίδα
του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικεί−
μενο «Εντατική Ιατρική».
3. Την αρ. πρωτ. 443/23.09.2014 αίτηση του καθηγητή
Δημητρίου Γεωργόπουλου για τη μεταβολή του γνω−
στικού του αντικειμένου.
4. Την από 06.05.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού
αντικειμένου του ως άνω καθηγητή καθώς και την από
28.1.2015 γνώμη του Τομέα Χειρουργικής.
5. Το αριθ. πρωτ. 12667/12.10.2015 έγγραφο της Πρυτα−
νείας του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στη μετα−
βολή γνωστικού αντικειμένου του καθηγητή Δημητρίου
Γεωργόπουλου.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2016
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων» και
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.
2) Την υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1607/31.7.2015)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και
συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή, όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 76540/29.10.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄
2359/3.11.2015) και 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ. Β΄2913/31.12.2015)
όμοιες.
3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΝΜ/σκα/2245/156/12.1.2016 έγ−
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού.
4) Την ανάγκη αντικατάστασης τακτικού και αναπλη−
ρωματικού μέλους της ως άνω Επιτροπής.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄
1607/31.7.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 76540/29.10.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄
2359/3.11.2015) και 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2913/31.12.2015)
όμοιες ως εξής:
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Στην Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντι−
κείμενο τη θέσπιση νέου πτωχευτικού δικαίου, με την
υποβολή σχεδίου νόμου, αιτιολογικής έκθεσης και έκ−
θεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων, ορίζεται νέο
τακτικό μέλος η Αλεξάνδρα Σκριβάνου του Σπυρίδωνος,
Νομική Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σε αντικατάσταση της
Νικολέτας Μπιτούνη του Χρήστου.
Αναπληρώτρια της Αλεξάνδρας Σκριβάνου του Σπυρί−
δωνος ορίζεται η Αικατερίνη Ανουσάκη του Αριστείδη,
Νομική Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομί−
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σε αντικατάσταση του ανα−
πληρωματικού μέλους Αικατερίνης Ιωάννου του Ιωάννη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015
(ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/31.7.2015), 76540/29.10.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄
2359/3.11.2015) και 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2913/31.12.2015)
αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2331.10/554/2016
(4)
Χαρακτηρισμός Διαδρομών ως Προστατευμένες
ή Ειδικά Προστατευμένες Περιοχές Πλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 10 του Π.δ. 177/2000 «Κανονισμός κα−
ταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων και συμπληρωμα−
τικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 98/18/ΕΚ
(πρόσθετα και ισοδύναμα μέτρα και εξαιρέσεις Ε/Γ που
εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 98/18/ΕΚ)» (Α΄ 164).
β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και των παραγρά−
φων 2 και 3 άρθρου 35 του Ν.δ. 187/1973 “Περί Κώδικος
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” (Α΄261).
α/α

Θαλάσσια Διαδρομή

1.
Πυθαγόρειο Σάμου−Δίδυμα Τουρκίας
2.
Πάτμος−Δίδυμα Τουρκίας
3.
Αμαλιάπολη Μαγνησίας−Σκιάθος
4.
Καλά Νερά Μαγνησίας−Σκιάθος
5.
Τρίκερι Μαγνησίας−Σκιάθος
6.
Κως−Δίδυμα Τουρκίας
7.
Κάλυμνος−Δίδυμα Τουρκίας
8.
Λέρος−Δίδυμα Τουρκία
9.
Πάτμος−Κουσάντασι Τουρκίας
10.
Βαθύ Σάμου−Σιγκασίκ Τουρκίας
11. Πειραιάς−Σουβάλα Αίγινας−Αγία Μαρίνα Αίγινας

γ) Του Π.δ. 295/1975 “Περί συγκροτήσεως και συνθέσε−
ως Τεχνικής Επιτροπής παρά τω Υπουργείω Εμπορικής
Ναυτιλίας” (Α΄ 85) και του Π.δ. 201/2007 «Συγκρότηση
της Τεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας» (227 Α΄).
δ) Της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 και των άρθρων 26, 27 και 29 του Π.δ. 103/2014
“Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου” (Α΄170).
ε) Του άρθρου 2 του Π.δ 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
στ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).
ζ) Της αριθ. πρωτ. 4316.3/03/2015/08−06−2015 απόφασης
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ορισμός μελών
της Τεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 407).
2. Το από 07−12−2015 Πρακτικό της Τεχνικής Επιτροπής
του ΥΝΑΝΠ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
(α) Οι θαλάσσιες διαδρομές που ακολουθούν με τα
έναντι αυτών ανεμολογικά στοιχεία για αναστολή από−
πλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών των Ε/Γ−Ο/Γ
πλοίων ανοικτού τύπου χαρακτηρίζονται ως «Προστα−
τευμένες Περιοχές Πλου»:
Β
7
6
7
7
7
6
6
6
6
6
7

ΒΑ
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

Ανεμολογικά
Α
ΝΑ
9
7
6
6
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5

Στοιχεία
Ν
ΝΔ
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
6
5
5
6

Δ
5
5
7
7
7
6
5
5
5
5
6

ΒΔ
6
6
7
7
7
5
5
5
5
5
7

(β) Στις Λιμενικές Αρχές Σάμου, Πάτμου, Κω, Καλύμνου, Λέρου, Βόλου, Σκιάθου, Αίγινας ανατίθεται όπως
μεριμνούν για πιστή εφαρμογή των κανόνων του ΔΚΑΣ ως προς την προτεραιότητα των καταπλεόντων και
αποπλεόντων πλοίων, που δραστηριοποιούνται στις προστατευμένες περιοχές «Πυθαγόρειο Σάμου−Δίδυμα
Τουρκίας», «Πάτμος−Δίδυμα Τουρκίας», «Αμαλιάπολη Μαγνησίας−Σκιάθος», «Καλά Νερά Μαγνησίας−Σκιάθος»,
«Τρίκερι Μαγνησίας−Σκιάθος», «Κως−Δίδυμα Τουρκίας», «Κάλυμνος−Δίδυμα Τουρκίας», «Λέρος−Δίδυμα Τουρκίας»,
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«Πάτμος−Κουσάντασι Τουρκίας», «Βαθύ Σάμου−Σιγκασίκ
Τουρκίας»και «Πειραιάς−Σουβάλα Αίγινας−Αγία Μαρίνα
Αίγινας».
(γ) Στις Λιμενικές Αρχές Βόλου και Σκιάθου ανατίθε−
ται όπως μεριμνήσουν για τον καθορισμό διαδικασιών
για την ασφαλή προσέγγιση, πρόσδεση, απόδεση και
αγκυροβολία των πλοίων που δραστηριοποιούνται στις
προστατευμένες περιοχές «Αμαλιάπολη Μαγνησίας−
Σκιάθος», «Καλά Νερά Μαγνησίας−Σκιάθος» και «Τρίκερι
Μαγνησίας−Σκιάθος».
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη
λειτουργία της Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπο−
λογισμού ή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, απο−
φασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 241038/4394/10−9−2015
(ΦΕΚ 2132/Β/5−10−2015 απόφασή μας στο στοιχείο 15
ως εξής:
15. Προτάσεις και διαδικαστικές ενέργειες για την
έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, την από−
φαση συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχό−
λησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και την έκδοση
των βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση υπερωριακής
απασχόλησης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 241038/4394/10−9−2015
απόφασή μας.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως .

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Πάτρα, 15 Ιανουαρίου 2016

F

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 1
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλ−
λήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχο−
λικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Δήμου
Μοσχάτου Ταύρου του οικονομικού έτους 2016.

Αριθμ. οικ 12670/355
(5)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 241038/4394/10−9−2015 (ΦΕΚ
2132/Β/5−10−2015) απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Αχα−
ΐας «εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ−
ριμνας και των Προϊσταμένων των Τμημάτων αυτής
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας».
Ο ΑΝΤΙΕΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160,1 86, 245
και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) « Νέα Αρχιτεκτονική
τις Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις Π.δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ
131/Α/28−6−2006) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.
4. Την αριθμ. 400/14 απόφαση του Πολυμελούς Πρω−
τοδικείου Πατρών με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περι−
φερειάρχης , οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών
Ενοτήτων και οι Περιφερειακή Σύμβουλοι της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 2690/1999
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9−2−2011)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
7. Την αριθμ. οικ. 296693/5006/3−11−2014 (ΦΕΚ 3081/Β/
17−11−2014) απόφαση του Περιφερειάρχη της Π.ΔΕ. «μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντι−
περειφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
8. Την αριθμ ΔΟΑ/οικ 8638/26−3−2013 εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης «Περί μείωσης Υπογραφών στις
Διοικητικές Πράξεις και στα Διοικητικά έγγραφα».
9. Την υπ’ αριθμ. 241038/4394/10−9−2015 (ΦΕΚ 2132/Β/
5−10−2015 απόφασή μας.
10. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, την

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σύμ−
φωνα με τις οποίες η Πρόεδρος είναι Προϊστάμενος των
υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. και τις διευθύνει, είναι προϊστά−
μενος όλου του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. και εκδίδει
τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για
διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και
την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 ΦΕΚ
176 Α΄ 16−12−2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
3. Το γεγονός ότι απαιτείται υπερωριακή απασχόληση
του προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που
προκύπτουν από:
• Τις αυξημένες ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο απο−
τελείται από επτά Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς
που φιλοξενούν συνολικά 400 νήπια και βρέφη και δύο
ΚΑΠΗ και απασχολεί 47 άτομα (μόνιμο και αορίστου
χρόνου), είκοσι ένα συμβασιούχους ορισμένου χρόνου
ένα συμβασιούχο μίσθωσης έργου. Από αυτούς οι δύο
υπάλληλοι είναι ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικού Οικονομι−
κού ένας υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού που
είναι οι μοναδικοί στη συγκεκριμένη ειδικότητα που
απασχολούνται στη Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία
του Ν.Π.Δ.Δ. και οι οποίοι δεν επαρκούν για την κάλυψη
των αναγκών η οποία δεν λειτουργεί σε δωδεκάωρη ή
εικοσιτετράωρη βάση.
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ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αριθμός
υπαλλήλων

Ανώτατο όριο
ωρών ανά
υπάλληλο
μηνιαίως

Σύνολο/
μήνα

• Η αποκατάσταση λαθών που βρέθηκαν μετά τον
έλεγχο που πραγματοποίησε το ΙΚΑ στις Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις μισθολογικών περιόδων 1/1/2002−
31/3/2010 που έχουν υποβληθεί (συγκέντρωση στοι−
χείων από τα αρχεία των καταργημένα Ν.Π.Δ.Δ. προ−
κειμένου να υποβληθούν Συμπληρωματικές Α.Π.Δ. και
ταυτοποίηση ΚΑΔ, κωδικών ειδικότητας και πακέτων
κάλυψης).
• Την ανάγκη το Ν.Π.Δ.Δ. να έχει ασφαλιστική ενημε−
ρότητα ώστε να εντάσσεται και να χρηματοδοτείται
από τα διάφορα προγράμματα.
• Καιρικά φαινόμενα που απαιτούν την παραμονή κλι−
ματιζόμενων χώρων ανοιχτών και προσβάσιμων από τις
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
• Επίσης, είναι αναγκαία η υπερωριακή απασχόληση
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, οι
οποίες γίνονται εκτάκτως και εκτός κανονικού ωρα−
ρίου καθώς και για την εφαρμογή διατάξεων Νόμων
και Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν
επείγουσες ενέργειες και επιπλέον φόρτο εργασίας
(για κινητικότητα υπαλλήλων, πρόωρη συνταξιοδότηση,
επικαιροποίηση στοιχείων υπαλλήλων κ.λπ.).
• Αναπλήρωση εργαζομένων που αδυνατούν να προ−
σέλθουν στην υπηρεσία του λόγω αιφνίδιων προβλη−
μάτων.
• Η σημαντική μείωση προσωπικού λόγω μαζικών
συνταξιοδοτήσεων και αδυναμίας προσλήψεων που
προκαλεί δυσλειτουργία και ανάγκη υπερωριακής κα−
θημερινής εργασίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών.
• Υποστήριξη εκδηλώσεων Παιδικών Σταθμών και
ΚΑΠΗ κατά τις απογευματινές ώρες, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία για απογευματινή,
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι 22η ώρα μέσα
στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου
20 του Ν. 4354/2015 ΦΕΚ 176 Α΄ 16−12−2015 «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων μισθολογικές ρυθ−
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
Για το έτος 2016 ως εξής:

1

20

20

1

20

20

1

20

20

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται
στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού με την
παρούσα, μη επιτρεπομένης σε καμία περίπτωση της
αύξησης των πιστώσεων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο
στη διάρκεια του έτους.
Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερω−
ριακής απασχόλησης σε συνδυασμό με την κατανομή
της, προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 3.500,00€
η οποία βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012 και τίτλο «Αποζημίωση
Υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 4 Ιανουαρίου 2016
Η Πρόεδρος
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑΚΗ
F
Αριθμ. απόφ. 114/2015
(7)
Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού προσωπικού του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ −
ΧΟΛΑΡΓΟΥ» για υπερωριακή εργασία προσωπικού
έτους 2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ − ΧΟΛΑΡΓΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 147/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου περί εκλογής Προέδρου του Ν.Π. του Δημοτι−
κού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής
Αγωγής Παπάγου−Χολαργού.
2. Το ΦΕΚ 987/26−5−2011/τ.Β στο οποίο δημοσιεύτηκε
η σύσταση του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
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 υπ’ αριθ. 2/12540/0022/2007 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
8. Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. έτους 2016 για την αποζημίωση της υπε−
ρωριακής εργασίας, ως εξής:
α) Στον Κ.Α.15.6012.01 ποσό 10.000 € για μόνιμους
υπαλλήλους.
β) Στον Κ.Α.15.6022.01 ποσού 2.500 € για υπαλλήλους
αορίστου χρόνου.
γ) Στον Κ.Α.15.6041.03 ποσού 2.000 € για εποχικούς
υπαλλήλους.
9. Τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής
δεδομένου ότι το Παιδαγωγικό Προσωπικό εκτελεί ερ−
γασία πέραν του κανονικού ωραρίου, ήτοι εκδηλώσεις
καλοκαιρινές, 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 Ψυχολό−
γο, την επιπλέον εργασία λόγω έλλειψης προσωπικού
στους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Νηπιαγωγών και ΤΕ Βρεφο−
νηπιοκόμων
10. Το γεγονός ότι το Τμήμα Διοικητικό−Οικονομικό
λόγω της συγχώνευσης των τριών Ν.Π. και της μετα−
φοράς 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 υπερωριακή εργασία για όλο το
έτος 2016 στο προσωπικό του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., στις πα−
ρακάτω ειδικότητες και αριθμό με ανώτατο όριο ωρών
ανά μήνα:
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ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΤΟΜΑ
(MONIMO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
(ανά μήνα)
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
9
20
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
20
ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Προσωρινός)
1
20
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
7
20
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ−
1
20
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
20
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
20
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2
20
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1
20
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1
20
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2
20
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
3
20
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
2
20
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2
20
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
5
20
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
1
20
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΤΟΜΑ
ΩΡΕΣ
(ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
5
20
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
4
20
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2
20
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
5
20
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
3
20
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
5
20
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ του Δ.Σ.
1
20
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χολαργός, 13 Νοεμβρίου 2015
Η Πρόεδρος
ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΝΤΟΥΖΑ
F
Αριθ. απόφ. 152/2015
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο προ−
σωπικό του Δήμου Ζαγορίου έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015.
2. Τις διατάξεις τις παρ. 1 του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.
3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28−06−2007) «Κύρωση του Κώδι−
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 και 12 του Ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/τ.A/30−05−1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «Παροχή οδηγιών για

την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμί−
σεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφε−
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
6. Το γεγονός ότι απαιτείται το μόνιμο προσωπικό
του Δήμου να απασχοληθεί υπερωριακά και πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση επο−
χικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
7. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του έτους προ−
κύπτουν ενδεικτικά οι παρακάτω εποχικές, έκτακτες ή
επείγουσες ανάγκες:
• Η κάλυψη εποχιακών αναγκών, όπως ή άμεση αποκα−
τάσταση και επισκευή των οδοστρωμάτων, η οποία επι−
βάλλεται να γίνεται κατά τους θερινούς μήνες, διανοίξεις
οδών και αποκαταστάσεις βλαβών στα δημοτικά δίκτυα.
• Η αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται
από ακραία φαινόμενα, θεομηνίες και φυσικές κατα−
στροφές.
• Το κλάδεμα των υψηλών δένδρων, αποκομιδή κλα−
διών από τις κλαδεύσεις, ανάγκες αρδεύσεων των
πάρκων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταστάσεις
θεομηνιών και εκτάκτων γεγονότων, καθαρισμός χώρων
πρασίνου.
• Η αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτι−
σμού, παροχές ρεύματος, τοποθετήσεις και συντήρηση
εορταστικού διακόσμου.
• Η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επετεια−
κών και κοινωνικών εκδηλώσεων, η υλοποίηση επιμορ−
φωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Η υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερι−
κού και εξωτερικού, προσκεκλημένων, αδελφοποιήσεις
• Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, ισολογισμού
και οικονομικών εγκαταστάσεων.
• Ο έλεγχος και συντήρηση δικτύων πληροφορικής
και Η/Υ του Δήμου και Δημοτικών Ενοτήτων.
• Η προετοιμασία εθνικών εκλογών − μεταδημοτεύσεις −
ετεροδημότες − αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων.
• Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, Συμβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοι−
νοτήτων, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, Εκτελεστικής Επιτροπής.
• Η έκδοση αδειών ταφής από τους Ληξίαρχους του
Δήμου.
• Η γραμματειακή υποστήριξη των Νομικών προσώπων.
• Επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των
υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων
και όμβριων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πό−
σιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευ−
σης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός
καθαρισμός κ.λπ.).
• Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, δικτύων ύδρευσης
και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκα−
ταστάσεων επεξεργασίας νερού αποβλήτων.
• Καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρο−
μετρητές.
• Μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους
τεχνικών έργων του Δήμου (συγκοινωνιακά έργα, κτι−
ριακά έργα, έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξο−
πλισμού των κοινόχρηστων χώρων, υδραυλικά και εγ−
γειοβελτιωτικά έργα).
• Επίβλεψη εκτέλεσης των έργων που εκτελούνται
με αυτεπιστασία.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων
που εκτελούνται από τρίτους.
• Αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας.
• Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδει−
οδοτήσεων.
9. Η εφαρμογή του Ν. 4354/2015, ενημέρωση μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ενέργει−
ες ένταξης και αποστολής αρχείων στην Ενιαία Αρχή
Πληρωμών, υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων,
προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων προσωπικού κ.λπ.
• Τον αριθμό των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων
του Δήμου ανά κατηγορία ως εξής:
• 11 Υπάλληλοι ΠΕ
• 01 Υπάλληλοι ΤΕ
• 12 Υπάλληλοι ΔΕ
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου,
οικονομικού έτους 2016 στους κάτωθι αναφερόμενους
Κ.Α. 10−6012.001 (ποσό 1.000,00€) Κ.Α. 10−6012.002 (ποσό
6.500,00€), αποφασίζει:
1. Καθιερώνει για όλο το έτος 2016 υπερωριακή ερ−
γασία, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις
του Ν. 4354/2015, για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου
και συγκεκριμένα για (11) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ,
(01) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ, και (12) Υπαλλήλους
κατηγορίας ΔΕ.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
2. Όταν προκύπτει η έκταση, εποχιακή ή επείγουσα
ανάγκη, ο Δήμαρχος με απόφασή του θα ορίζει τα άτο−
μα που θα απασχοληθούν για την κάλυψη της σχετικής
ανάγκης καθώς επίσης θα βεβαιώνει τον αριθμό των
ωρών απασχόλησης του κάθε ατόμου με ημερήσια δελ−
τία υπερωριακής απασχόλησης.
3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας
ορίζονται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι του Δήμου.
4. Η προκύπτουσα δαπάνη δεν μπορεί σε καμιά πε−
ρίπτωση να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο
(1/12) των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πι−
στώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ασπράγγελοι, 17 Δεκεμβρίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
F
Αριθ. απόφ. 27/2016
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
Ληξιάρχων Δήμου Σοφάδων.

(9)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδάφια Δ και Θ του άρθρου
58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ τ.Α΄ 87/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13−7−2010)
«Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και των υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22.07.2010 και 20868/29.09.2010
διευκρινιστικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,
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Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετι−
κά με την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο
βαθμολόγιο−μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16−12−2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογι−
κές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι−
κών μεταρρυθμίσεων.»
6. Την υπ’αριθμ. 17821/193801 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας για την ανάθεση καθηκόντων Ληξι−
άρχου στις προαναφερόμενες Δημοτικές Ενότητες του
Δήμου Σοφάδων, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2714/τ.Β΄/10.10.2014.
7. Ο προϋπολογισμός μας οικονομικού έτους 2016 ψη−
φίστηκε με την υπ’ αριθ 272/2015 απόφαση του Δ.Σ. και
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3016/227271/17.12.2015
όμοια απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τον οποίο στον
Κ.Α.: 10−6012.01 εγγράφηκε πίστωση ποσού 5.500,00€,
αποφασίζει:
Α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο
και μέχρι 31.12.2016, σε τρεις (3) υπαλλήλους του Δήμου
Σοφάδων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, για τους Ληξιάρχους των
κάτωθι Δημοτικών Ενοτήτων και των εξής κατηγοριών,
του Δήμου Σοφάδων:
1. Δημοτική Ενότητα Άρνης, υπάλληλο του Δήμου, κα−
τηγορίας ΠΕ (ΔΥΠ).
2. Δημοτική Ενότητα Μενελαΐδας, υπάλληλο του Δή−
μου κατηγορίας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
3. Δημοτική Ενότητα Ταμασίου, υπάλληλο του Δήμου
κατηγορίας ΠΕ (ΔΥΠ).
Β) Τα καθήκοντα των Ληξιάρχων εντάσσονται στα
έκτακτα και απρόβλεπτα, έχουν να κάνουν με την τέ−
λεση πολιτικών γάμων και με την καταχώριση ληξιαρ−
χικών πράξεων θανάτου τις απογευματινές ώρες και
εξαιρέσιμες ημέρες και την ανάλογη έκδοση αποσπα−
σμάτων ληξιαρχικών πράξεων που έχουν επείγοντα
χαρακτήρα.
Γ) Η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο άρθρο 20 του
Ν. 4354/2015 και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10−6012.01.
Δ) Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα γίνεται
κάθε μήνα με βεβαίωση αναλόγως των υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σοφάδες, 13 Ιανουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην Φ. 146/86/206163/Ζ2/16.12.2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημο−
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σιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2924/31.12.2015 στη σελίδα 35224
διορθώνεται:
Το εσφαλμένο:
«Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
της Ευαγγελίας Δάφνη του Δημητρίου, ....»,

στο ορθό:
«Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
της Ευαγγελίας Δάφνη του Γεωργίου......
(Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων )
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