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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουνίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

2

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

3

Αναπροσαρμογή του κατώτερου ορίου του προστίμου του άρθρου 46, παρ. 3, περίπτωση β, του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

4

Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας,
πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
κατά το Β΄ εξάμηνο 2017.

5

Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης
του Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου
Αβδήρων για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017.

6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς για το
έτος 2017.

7

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και
για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά
τις νυχτερινές ώρες για τα Β΄ εξάμηνα του έτους
2017 για το προσωπικό του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 94597/Ν1
(1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-

Αρ. Φύλλου 2182

κής Στρατηγικής .... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ...
και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/
10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες
διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/
τ.Α΄/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756 τ.Α΄).
4. Την με αριθ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ..
ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1584 τ. Β΄).
5. Την αριθ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/112764/Δ5/14-8-2013 υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Α. ΚΑΙ Α. ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε.».
6. Το αριθ. πρωτ. 45239/Δ1/16-03-2017 αίτημα του
νομίμου εκπροσώπου.
7. Την αριθ. πρωτ. ΔΑ/62871/25-11-2016 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το αριθ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την αριθ. Φ.2.ΓΑ/112764/Δ5/14-8-2013
(ΦΕΚ 173/Β/30-01-2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017 - 2018, χορηγούμε στην εταιρεία «Α. ΚΑΙ Α. ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο
ισόγειο δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Παρθενώνος 2Β στη Βάρη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Κανακάρη Άννα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017

Τεύχος Β’ 2182/27.06.2017

5. Την αριθ. πρωτ. Φ.2.Α/119921/Δ5/02-09-2013
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου στην Παπανικολάου Ευφροσύνη.
6. Το αριθ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε, από το σχολικό έτος 2013-2014, στην
Παπανικολάου Ευφροσύνη άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου 23 νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Παπανικολάου Ευφροσύνη» και η διεύθυνση του οδός Χαριλάου Τρικούπη 90
στη Σαλαμίνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2017

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο Υπουργός

Ι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθ. 95439/N1
(2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (3057
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την αριθ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ»
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. πρωτ.
84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).

(3)
Αναπροσαρμογή του κατώτερου ορίου του προστίμου του άρθρου 46, παρ. 3, περίπτωση β, του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 46, παρ. 3, περίπτωση β του ν. 4310/
2014 (Α΄ 258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
γ. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «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. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
δ. Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
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ε. Του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
2. Την απόφαση αριθ. Υ8/29.09.2015 (Β΄2109) « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη».
3. Την εισήγηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής
Ενέργειας, σύμφωνα με την απόφαση της 245ης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της, θέμα 6, στις
24.03.2017.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την αναπροσαρμογή του κατώτερου ορίου του
προστίμου του άρθρου 46, παρ. 3, περίπτωση β, του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
σε πεντακόσια (500) ευρώ.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. 143565/22433
(4)
Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας,
πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
κατά το Β΄ εξάμηνο 2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 Α΄/09-02-2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180 Α΄/09-09-1999), όπως ισχύουν
σήμερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις ... » (ΦΕΚ 176 Α΄/
16-12-2015).
5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 131 Α΄/28-06-2006).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224 Α΄/27-12-2010).
7. Την αριθ. 552/24-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τοποθέτησης προϊσταμένων
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Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής
Ενότητας Αργολίδας και τις τροποποιήσεις αυτής.
8. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας κατά τις απογευματινές
ώρες πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
κατά το β΄ εξάμηνο έτους 2017.
9. Το ότι, με την παρούσα απόφαση, θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον Ε.Φ.
072 και στον ΚΑ Εξόδου 0511.0001 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. Αργολίδας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000 €) ετησίως,
σύμφωνα με την από 23/12/2016 βεβαίωση του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Α. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής με αμοιβή εργασίας (πέραν από
τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης) για την κάλυψη
όλως εξαιρετικών ή εκτάκτων ή εποχικών αναγκών των
υπηρεσιών για το εξάμηνο Ιούλιος - Δεκέμβριος έτους
2017 για εκατόν πενήντα ένα (151) συνολικά υπαλλήλους, ειδικότερα:
1. Απασχόληση για την υποστήριξη του τηλεφωνικού
κέντρου και των εξυπηρετητών (Servers) της Π.Ε. Αργολίδας, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λειτουργία του δικτύου δημόσιας διοίκησης
ΣΥΖΕΥΞΙΣ, προβολή παρουσιάσεων κατά τη διάρκεια
εκδηλώσεων (τ.μ. Πληροφορικής - (κατά ανώτατο όριο
2 άτομα).
2. Απασχόληση για θέματα ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών και άλλων όρων για την προστασία του
περιβάλλοντος και διαχείρισης υδάτινων πόρων του β'
εξαμήνου 2017 (τ.μ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίαςκατά ανώτατο όριο 6 άτομα).
3. Απασχόληση για έκτακτες συσκέψεις, απογευματινές συναντήσεις με φορείς ή πολίτες στο γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη - κατά
ανώτατο όριο 12 άτομα).
4. Απασχόληση για επεξεργασία αιτημάτων πολιτών
και τακτοποίηση ζητημάτων που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων, καταχώρηση πινακίδων και στοιχείων
σε ηλεκτρονικό Μητρώο,έλεγχος φακέλων συνεργείων,
έλεγχος φακέλων πρατηρίων υγρών καυσίμων,αρχειοθέτηση εγγράφων, γραμματειακή υποστήριξη Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου (Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά ανώτατο όριο 22 άτομα).
5. Απασχόληση για άδειες εγκατάστασης,λειτουργίας, ελέγχους σε θέματα ανάπτυξης,ενέργειας,φυσικών
πόρων,επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος,ελέγχους και διαδικασία χορήγησης και θεώρησης επαγγελματικών αδειών άσκησης επαγγέλματος,λειτουργία
Ανωνύμων εταιρειών και διενέργεια αγορανομικών
ελέγχων και ελέγχων λαϊκών αγορών, θέματα μεταφοράς μαθητών, συγκρότηση επιτροπών και συμβουλίων,
διοικητική υποστήριξη και διεκπεραίωση διοικητικών
υποθέσεων (Δ/νση Ανάπτυξης - κατά ανώτατο όριο 12
άτομα).
6. Απασχόληση για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών
αναγκών σε θέματα κοινωνικής προστασίας όπως υιοθεσίες, δικαστικές συμπαραστάσεις, εισαγγελικές εντο-
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λές,επιμέλειες και γονικές μέριμνες και θέματα Δημόσιας Υγείας όπως ελέγχους καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, περιβαλλοντικών ελέγχων,πρόληψη και
προαγωγή υγείας, καθώς και διοικητική υποστήριξη των
παραπάνω ενεργειών (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας-κατά ανώτατο όριο 16 άτομα).
7. Απασχόληση για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών:
Πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις καθώς και για
τις ανάγκες παραγωγής Δημοσίων Έργων: επιβλέψεις,
επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών, μελέτες κ.τ.λ.
(Δ/νση Τεχνικών έργων-κατά ανώτατο όριο 22 άτομα).
8. Απασχόληση για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών κατά τον έλεγχο και την επικαιροποίηση, των ατομικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων, ενημέρωση του κόμβου διαλειτουργικότητας, αναρτήσεις στην
Ενιαία Αρχή Πληρωμής, κατάρτιση του προϋπολογισμού,
ισολογισμού, απολογισμού, κλείσιμο οικονομικού έτους
σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των παραπάνω εκτάκτων αναγκών και δραστηριοτήτων και την λογιστική και
ταμειακή τους τακτοποίηση, καθώς και της εφαρμογής
των νέων ρυθμίσεων σχετικά με των αναδιάρθρωση
της Δημόσιας Διοίκησης και αποκλειστικών προθεσμιών εφαρμογής εποχιακού χαρακτήρα προγραμμάτων
(δακοκτονία, κτηνιατρική, προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.) (Δ/νση
Διοικητικού Οικονομικού -κατά ανώτατο όριο 23 άτομα).
9. Απασχόληση για τον ποιοτικό και φυτοϋγειονομικό
έλεγχο,αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι και υγειονομικοί κτηνιατρικοί έλεγχοι σε σφαγεία, έλεγχοι σε επιχειρήσεις
υγιειονομικού ενδιαφέροντος, πρόγραμμα δακοκτονίας, υγ. πιστοποιητικά για μετακινήσεις ζώων και εξαγωγές τροφίμων,συμμετοχή σε επιτροπές για έκδοση
μελισσοκομικών βιβλιαρίων,επιτροπές σταυλισμού,
αυτοψίες σε εποικιστικά ακίνητα του δημοσίου, διαδικασίες για ακίνητα και εκτάσεις ιδιοκτησίας ΥΠΑΑΤ,
έλεγχοι σχεδίων βελτίωσης,παραγωγής ελαιοτριβείων,
θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, διαχείριση προγραμμάτων για νέους γεωργούς,επιχειρηματικών προγραμμάτων Ο.Π., ΕΠΑΛ, έλεγχοι ΣΓΠ-Α. Τ, Ε. Τ κ.λπ. (Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - κατά ανώτατο
όριο 36 άτομα).
Β. Κατανέμουμε κατά ανώτατο όριο σε υπερωριακή
απογευματινή εργασία 18.120 ώρες συνολικά η οποία
δεν μπορεί να υπερβεί τις 120 ώρες το εξάμηνο ανά
υπάλληλο. Αναλυτικότερα:
Ανά Δ/νση ανώτατο όριο ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας ως εξής:
• Στο Τμήμα Πληροφορικής: 240 ώρες.
• Στο Τμήμα Περιβ/ντος και Υδροοικονομίας: 720 ώρες.
• Στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη: 1440 ώρες.
• Στη Δ/νση Μεταφ. και Επικοινωνιών: 2.640 ώρες.
• Στη Δ/νση Ανάπτυξης: 1.440 ώρες.
• Στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας:
1.920 ώρες.
• Στη Δ/νση Τεχνικών Έργων: 2.640 ώρες.
• Στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού: 2.760 ώρες.
• Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής:
4.320 ώρες.
Γ. Ορίζουμε υπεύθυνους για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της πραγματοποίησης παροχής υπερωρια-
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κής απασχόλησης τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων
Δ/νσεων και Τμημάτων ΠΕ Αργολίδας.
Δ. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής εργασίας ανά
υπάλληλο θα γίνει με νεότερες αποφάσεις των παραπάνω ορισθέντων Προϊσταμένων σύμφωνα με την εργασία
που θα παρασχεθεί υπό την εποπτεία και ευθύνη τους.
Ε. Η παρούσα θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 6 Ιουνίου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ι

Αριθ. απόφ. 841/2017
(5)
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης
του Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου
Αβδήρων για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
6. Η ανωτέρω δαπάνη ύψους 800 ευρώ θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του ΚΑ 10.6012 του προϋπολογισμού
του Δήμου οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση του Παναγιώτη Κεμανετζή, υπαλλήλου του Δήμου Αβδήρων, κατά
το χρονικό διάστημα από 1/7/2017 έως 31/12/2017, για
20 ώρες μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το νόμο
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γενισέα, 8 Ιουνίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθ. απόφ. 655/2017
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς για το
έτος 2017.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).
2. Τα άρθρα 48 και 176 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28.7.2007).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015).
4. Την εγκύκλιο 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή του ν. 4354/2015 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).
5. Τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν στις υπηρεσίες Ληξιαρχείου του Δήμου Κύμης
Αλιβερίου, ιδιαιτέρως σχετικά με ληξιαρχικές πράξεις
που εκ του νόμου εκδίδονται εντός αυστηρά καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, η άπρακτη παρέλευση της
οποίας έχει ως αποτέλεσμα τον καταλογισμό προστίμου.
6. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου
οικονομικού έτους 2017 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις
στον ΚΑ 10-6012.002 ύψους 5.000 ευρώ για την κάλυψη
δαπανών υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχων, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2017 υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως ανά υπάλληλο ως εξής:
Οργανική
μονάδα

Αριθμός
υπαλλήλων

Σχέση
εργασίας

Τμήμα Διοικητικών
Δημοσίου
Υπηρεσιών/ Υπηρεσία
5
Δικαίου
Ληξιαρχείου
Η υπερωριακή απασχόληση αφορά αποκλειστικά την
κάλυψη των προαναφερθέντων υπηρεσιακών αναγκών,
παρέχεται μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου των
υπαλλήλων έως την 22η ώρα και δεν μπορεί να υπερβεί
τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλιβέρι, 23 Μαΐου 2017
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
Ι

Αριθ. 11092
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και
για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και
κατά τις νυχτερινές ώρες για τα Β΄ εξάμηνα του
έτους 2017 για το προσωπικό του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, του
άρθρου 49 καθώς και του άρθρου 176 του ν. 3584/2007
περί «Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 περί
«Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπου ορίζεται ότι «...οι
ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων
μέσα στο έτος, ως εξής: για απογευματινή υπερωριακή
εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο και για
υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπάλληλους
που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη
ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο. Για
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που ανήκει
σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν,
βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες
ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά
υπάλληλο».
4. Την αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α΄/16-12-2015).
5. Το αριθ. πρωτ. 2/9616/0022/15-02-2012 έγγραφο
του Υπουργείου Οικονομικών περί Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ και τρόπο έγκρισης της απασχόλησης αυτής.
6. Το αριθ. πρωτ. 2/5708/0022/24-02-2012 έγγραφο
του Υπουργείου Οικονομικών περί Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΙΔΟΧ και τον τρόπο έγκρισης της
απασχόλησης αυτής.
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4258/
2014 (Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α΄/14.04.2014), όπου αναφέρεται ότι
"«.. Το προσωπικό των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, που ανήκει σε
υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε εικοσιτετράωρη βάση, δεν εμπίπτει
στον περιορισμό των δεκαέξι (16) ωρών, κατά μήνα, που
προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4024/2011.
Για το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις
νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα
(30) ώρες κατά μήνα».
8. Την αριθ. πρωτ. 4167/13-08-2012 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του
Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων» (Φ.Ε.Κ. 2399/
τ.Β΄/29-08-2012).
9. Την αριθ. πρωτ. 18291/2272/15-05-2013 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

21950

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί
«Καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου» (Φ.Ε.Κ. 1288/
τ.Β΄/28-05-2013).
10. Την αριθ. πρωτ. 63254/4088/02-09-2015 απόφαση
του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Καθορισμού ωραρίου λειτουργίας
των Υπηρεσιών Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
(Φ.Ε.Κ. 1924/τ.Β΄/08-09-2015)».
11. Την αριθ. 55/11-03-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου -Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2015.
12. Το αριθ. πρωτ. 12473/21-05-2015 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
13. Την αριθ. πρωτ. 18448/01-10-2015 (Α.Δ.Α:6ΟΦ4ΩΛ3ΣΙΔ) ανακοίνωση Σ.Ο.Χ. 1/2015 του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, για την πρόσληψη
προσωπικού συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών
από την ημερομηνία πρόσληψης ως εξής: τριών (3) οδηγών απορριμματοφόρων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, δύο (2) οδηγών απορριμματοφόρων με κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου, ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος
Έργου (Φορτωτή), δύο (2) Ηλεκτρολόγων και είκοσι (20)
εργατών καθαριότητας-συνοδοί απορριμματοφόρων.
14. Την έγκριση της ανακοίνωσης αριθ. πρωτ. 12519/
16-11-2015 από την Δ/νση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ.
15. Τις αριθ. πρωτ. 25276/21-12-2015, 25483/
23-12-2015, 25465/23-12-2015, 25523/24-12-2015,
25532/24-12-2015 και 2412/15-02-2016 αποφάσεις Δημάρχου περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4429/2016
(Φ.Ε.Κ. 199/τ.Α΄/21-10-2016) περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας έως και
την 31-12-2017.
17. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ. 4470/
Β/30-12-2016) του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
18. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017, οι οποίες
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας, ήτοι: α) στον τομέα της
καθαριότητας και του πρασίνου-περιβάλλοντος καθώς
ο Δήμος είναι κατεξοχήν τουριστικός προορισμός λόγω
της θάλασσας, του φυσικού μεταλλικού νερού, των ιαματικών πηγών του καθώς και των εκδηλώσεων, οι οποίες
πραγματοποιούνται στα διοικητικά του όρια με την έλευση μεγάλου αριθμού τουριστών.
β) στον τομέα των αθλητικών εγκαταστάσεων (Δημοτικό Κολυμβητήριο, Κλειστά Γυμναστήρια, Ανοιχτά Στά-
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δια), με πληθώρα αθλητικών αγώνων και άλλων δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτές και σε απογευματινή
βάρδια αλλά και κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες.
γ) στον τομέα του πολιτισμού καθώς για την λειτουργία
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λουτρακίου κατά τις απογευματινές ώρες, θα πρέπει να απασχοληθεί υπάλληλος
εκτός του κανονικού του ωραρίου.
δ) και στις άλλες υπηρεσίες του Δήμου (διοικητικές,
οικονομικές, ηλεκτροφωτισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις, οικοδομικές υπηρεσίες και κ.λπ.), λόγω συνταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων, ο όγκος δουλειάς έχει
επιμεριστεί στους εναπομείναντες.
19. Το γεγονός ότι η Επιστημονική Συνεργάτιδα και οι
Ειδικοί Συνεργάτες επικουρούν τον Δήμαρχο στο έργο
του και συνεργάζονται μαζί του εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, ήτοι παρέχουν το συμβουλευτικό τους έργο σε θέματα λειτουργίας
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υλοποίησης ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, σε θέματα επικοινωνίας και δημοσίων
σχέσεων καθώς και σε θέματα αειφορίας και βιώσιμης
ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
20. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014
(Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/05-05-2017) περί καταβολής αμοιβής
υπερωριακής απασχόλησης και στους Προϊστάμενους
Διεύθυνσης καθώς και της σχετικές διατάξεις της αριθ.
πρωτ. οικ./2/41768/0022/20-05-2014 εγκυκλίου του
Υπουργείου Οικονομικών.
21. Την δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση, η οποία θα ανέλθει σε 18.000,00 € και θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α: 10-6012.001,
10-6012.002,10-6012.003, 10-6042.001, 10-6022.001, 156012.001, 15-6022.001,15-6042, 20-6012.001, 20-6022,
20-6042, 30-6012.001, 30-6022, 30-6042, 40-6012.001,
40-6022, 40-6042, 45-6012.001, 45-6022, 45-6042, 506012.001 και 00-6032, του Προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017 για το
προσωπικό δημοσίου δικαίου, το προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων
Θεοδώρων:
α. την εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων των κάτωθι
Υπηρεσιών:
Δημοτική Αστυνομία: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων έναν (1), κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας.
Διοικητικές Υπηρεσίες: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου τέσσερις (4), κλάδου - ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού, ΔΕ1 Διοικητικού,
ΔΕ Χειριστών Η/Υ, ΔΕ Διοικητικού, ο ένας εξ αυτών για
την λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λουτρακίου
κατά τις απογευματινές ώρες.
Επίσης για τις δύο (2) Ληξιάρχους τους πέντε (5) Πρακτικογράφους: του Δημοτικού Συμβουλίου και των τοπικών συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας και των Δημοτικών Κοινοτήτων με τους αναπληρωτές τους, καθώς
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και για τον πρακτικογράφο και τον αναπληρωτή του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας»,
του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
Οικονομικές Υπηρεσίες: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τέσσερις
(4), κλάδων - ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομικού), ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ17 Διοικητικών Λογιστών, ΔΕ1 Διοικητικού, ΔΕ15 Εισπρακτόρων, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Χειριστών Η/Υ.
Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων πέντε (5), κλάδων - ειδικοτήτων
ΠΕ10 Καθηγητών, ΥΕ1 Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Φυλάκων
για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των
υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων και κλάδου-ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού για τα θέματα του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δόμησης: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων
και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου δώδεκα (12), κλάδων - ειδικοτήτων
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ
Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ30 Τεχνιτών Οικοδόμων,
ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων.
Περιβάλλοντος Πρασίνου: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων δέκα (10), κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ13 Βιολόγων, ΔΕ1 Διοικητικών, ΔΕ30
Υδραυλικών, ΥΕ16 Εργατών-Φυλάκων Νεκροταφείου,
ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων-Υπηρεσία Νεκροταφείου, ΠΕ9 Γεωπόνων, ΔΕ35 Κηπουρών, ΥΕ16 Εργατών
Κήπων.
Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων είκοσι εννέα (29), κλάδων - ειδικοτήτων ΠΕ5 Μηχανολόγων
Μηχανικών, ΔΕ29 Οδηγών, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανήματος (Χειριστής Σαρώθρου), ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
(Απορριμματοφόρου), ΔΕ Χειριστών Σάρωθρου, ΔΕ29
Οδηγών Αυτοκινήτων (Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκούμενου), ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, ΔΕ35 Κηπουρών, ΥΕ16
Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
Εσωτερικών - Εξωτερικών Χώρων, υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έναν (1),
ήτοι έναν ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας και υπαλλήλων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
είκοσι επτά (27), ήτοι πέντε (5) Οδηγούς, δύο (2) Ηλεκτρολόγους και είκοσι (20) Εργάτες Καθαριότητας.
Επιπλέον καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία
με αποζημίωση για μία (1) Επιστημονική Συνεργάτιδα,
κατηγορίας ΠΕ και για δύο (2) Ειδικούς Συνεργάτες, κατηγορίας ΠΕ.
Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι
(120) ώρες ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του

21951

έτους, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση
για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών
αναγκών του Δήμου.
β. την υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν από τις ώρες της
υποχρεωτικής βάρδιας των υπαλλήλων των Υπηρεσιών:
Δημοτική Αστυνομία: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων έναν (1), κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας.
Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων πέντε (5), κλάδων - ειδικοτήτων
ΠΕ10 Καθηγητών, ΥΕ1 Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Φυλάκων
για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των
υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων και κλάδου-ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για τα θέματα του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δόμησης: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων
και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου δώδεκα (12), κλάδων - ειδικοτήτων
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ
Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ30 Τεχνιτών Οικοδόμων,
ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων.
Περιβάλλοντος-Πρασίνου:: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων δέκα (10), κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ13 Βιολόγων, ΔΕ1 Διοικητικών, ΔΕ30
Υδραυλικών, ΥΕ16 Εργατών-Φυλάκων Νεκροταφείου,
ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων-Υπηρεσία Νεκροταφείου, ΠΕ9 Γεωπόνων, ΔΕ35 Κηπουρών, ΥΕ16 Εργατών
Κήπων.
Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων είκοσι εννέα (29), κλάδων - ειδικοτήτων ΠΕ5 Μηχανολόγων
Μηχανικών, ΔΕ29 Οδηγών, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανήματος (Χειριστής Σαρώθρου), ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
(Απορριμματοφόρου), ΔΕ Χειριστών Σάρωθρου, ΔΕ29
Οδηγών Αυτοκινήτων (Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκούμενου), ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, ΔΕ35 Κηπουρών, ΥΕ16
Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
Εσωτερικών - Εξωτερικών Χώρων, υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έναν (1),
ήτοι έναν ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας και υπαλλήλων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
είκοσι επτά (27), ήτοι πέντε (5) Οδηγούς, δύο (2) Ηλεκτρολόγους και είκοσι (20) Εργάτες Καθαριότητας.
γ. Για την Υπηρεσία Καθαριότητας καθιερώνεται υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν από τις ώρες της
υποχρεωτικής βάρδιας, κατά τις νυχτερινές ώρες με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων ένδεκα (11)
καθώς η ανωτέρω Υπηρεσία ανήκει στις υπηρεσίες που
λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές
και τις ημέρες αργίας και σε νυχτερινή βάρδια.
δ. Για τον πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου
και τον αναπληρωτή του καθιερώνεται υπερωριακή ερ-
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γασία με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες ως συνέχεια
της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησής τους
για την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων.
Στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο για
το πρώτο εξάμηνο του έτους, για όλους τους ανωτέρω,
πλην της καθαριότητας, και τις εκατόν ογδόντα ώρες
(180) ώρες ανά υπάλληλο κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους για τις υπηρεσίες καθαριότητας,
οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε εικο-
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σιτετράωρη βάση, με την προβλεπόμενη από το νόμο
αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευμένων
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λουτράκι, 2 Ιουνίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ
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