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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24464 (1)
  Σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης με σύμβαση εργα−

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ 
βαθμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3320/ 

2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23−2−2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το 
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.δ. 164/2004 
(ΦΕΚ 134/Α΄/19−7−2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

3) Τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5−3−2001) 
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/ 28−6−2007), 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

5) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 283 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

6) Την υπ’ αριθ. 165/20−3−2015 απόφαση του Τμήματος 
Α΄ (Β΄ Σύνθεση) του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε σε εκτέλεση 
της με αριθμό 1158/2008 απόφασης του Ι΄ Τμήματος του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

7) Το αριθ. πρωτ.: 50453/27810/9−7−2015 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

8) Το γεγονός ότι οτον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήμου Σαρωνικού δεν υφίσταται κενή οργανική 
θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ.63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

10) Το Π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ Α΄ 172) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εσωτερικών».

11) Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

12) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

13) Την με αριθμ. πρωτ. 36166/14−10−2015 (Β΄2252) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων οτον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα».

14) Την αριθμ. Υ21/6−10−15 (Β΄2144) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων οτον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Χριστόφορο Βερναρδάκη».
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15) Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων οτον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

16) Την από ΓΔΟΥΔΥ /2016/4 Εισήγηση της περ. ε της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) του 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικη−
τικής Υποστήριξης του ΥΠΕΣΔΑ.

17) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 17200 € περίπου η 
οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται σε 15800 € πε−
ρίπου.

18) Την αριθ. 246/11−1−2016 Βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού Ν. Αττικής (ΚΑ 10−
6021.001 και Κ.Α. 10−6052.001) σε συνδυασμό με το υπ’ 
αριθμ. ΔΥ 27/1/2015 Υπ. Σημ. του Τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε μία (1) οργανική θέση με σύμβαση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο 
Σαρωνικού Ν. Αττικής, ως ακολούθως:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ−
ΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΕΚΠ.
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1

Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 17200 
Ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Σαρωνικού, οτον οποίο έχει εξασφαλιστεί η ανα−
γκαία πίστωση για την κάλυψη της. Κατά το τρέχον 
έτος η ανωτέρω δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των 
15800 Ευρώ περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ            ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ             ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ            ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F 
   Αριθμ.: 2133.1/7975/2016 (2)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 59 «Συ−

μπλήρωση − αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

β) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου» (Α΄ 170).

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

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

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων 
με αριθμό 59

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 59
«Συμπλήρωση − αντικατάσταση διατάξεων του

Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ −
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

β) του Ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω−
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).

γ) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).
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ε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου» (Α΄ 170).

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

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

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα−
νονισμό Λιμένων:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει για τους 
λιμένες, τους όρμους και τη θαλάσσια έκταση της πε−
ριοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Συμπλήρωση − αντικατάσταση διατάξεων του

Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01

1. Η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01, που εγκρίθη−
κε με την αριθμ. 3131.1/01/93/21−4−1993 απόφαση Υπουρ−
γού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 336), όπως ισχύει, αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:

«β) Τα Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ, Φ/Γ και Φ/Γ−Ο/Γ (τύπου Ro−Ro) 
πλοία με σημαία κράτους−μέλους της Ε.Ε., που τους έχει 
ανακοινωθεί απόφαση δρομολόγησης από το Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έστω και εάν 
επεκτείνουν τα ταξίδια τους σε λιμένες του εξωτερικού, 
καθώς και ίδιου τύπου πλοία, που στο πλαίσιο εκτέλε−
σης πλόων μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων του 
εξωτερικού, προσεγγίζουν τακτικά στον ίδιο ελληνικό 
λιμένα εβδομαδιαίως.».

Άρθρο 3
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από 
τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά 
την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές 
κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτι−
κού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.δ. 
187/ 1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» 
(Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο Αρχηγός
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο Δεύτερο 
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη 
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 

   Αριθμ. 82968/16708 π.ε. (3)
Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν−

θήμερης εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, τις νυχτερινές ώρες καθώς και 24ωρης λει−
τουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτρο−
φωτισμού, Πρασίνου και Νεκροταφείου του Δήμου 
Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων, για το έτος 2016.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 

παρ.Ι. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87/τ.Α΄/7−6−2010), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 ββ) του Π.δ. 141/ 
2010 ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.

4. Την ΠΥΣ αρ. 4/6.2.2015 (ΦΕΚ 24 Α/06−02−2015) «Απο−
δοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Απο−
κεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας»,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 
Α/ 14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών»

6. Την αριθμ. 77912/16422/28−12−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι−
κής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής 
Μακεδονίας»

7. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του 
Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων ( ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007)», όπως 
ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/2006), 
όπως ισχύουν.

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27−6−2006 απόφα−
ση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 769/Β/2006).

10. Την αριθμ. 732/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του εν λόγω Δήμου, περί καθιέρωσης κατ’ εξαί−
ρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες 
καθώς και 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαρι−
ότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και Νεκροταφείου 
για το έτος 2016.

11. Το γεγονός ότι, επιβάλλεται η καθιέρωση κατ’ εξαί−
ρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες 
καθώς και 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριό−
τητας και Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και Νεκροταφεί−
ου του ανωτέρω Δήμου, για το έτος 2016 λόγω της ιδι−
οτυπίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων 
αναγκών τους (σαρώματος των οδών, πλατειών και κοι−
νόχρηστων χώρων, αποκομιδή των δημοτικών στερών 
αποβλήτων − ογκωδών αντικειμένων — ανακυκλώσιμων 
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υλικών, της υλοποίησης της αποκομιδής ιδρυμάτων και 
νοσοκομείων, εδικό πρόγραμμα καθαρισμού εγκαταλε−
λειμμένων ιδιωτικών οικοπέδων και εγκαταλελειμμέ−
νων οικιών, αντιμετώπιση βλαβών ηλεκτροφωτισμού, 
περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών, κοπή επικίνδυνων 
δέντρων, λειτουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου κ.λ.π.)

12. Την αριθμ. 96249/14795/24−12−2015 σε ορθή επανά−
ληψη βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, 
ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολο−
γισμό του ανωτέρω Δήμου, για το σκοπό αυτό, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες καθώς και 
24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και Νεκροταφείου του 
ανωτέρω Δήμου, για το έτος 2016, λόγω της ιδιοτυπίας 
των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων αναγκών 
τους (σαρώματος των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων, αποκομιδή των δημοτικών στερών αποβλήτων 
− ογκωδών αντικειμένων — ανακυκλώσιμων υλικών, της 
υλοποίησης της αποκομιδής ιδρυμάτων και νοσοκομεί−
ων, εδικό πρόγραμμα καθαρισμού εγκαταλελειμμένων 
ιδιωτικών οικοπέδων και εγκαταλελειμμένων οικιών, 
αντιμετώπιση βλαβών ηλεκτροφωτισμού, περιπτώσεις 
εκτάκτων περιστατικών, κοπή επικίνδυνων δέντρων, 
λειτουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου κ.λ.π.), όπως ανα−
φέρεται στην αριθμ. 732/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του ανωτέρω Δήμου.

Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκύπτει δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δή−
μου Ιωαννιτών, για την οποία υπάρχει εξασφαλισμένη 
πίστωση στους ΚΑ 30.6012.001 (15.000,00 ευρώ) και ΚΑ 
30.6022.001 (5.000 ευρώ), αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 29 Ιανουαρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
F

   Αριθμ. 32969 (4)
    Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμου 

Νάουσας για το έτος 2016. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 

2010.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν. 3584/ 

2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4147/ 
2013 και της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014.

4) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79, της παρ. 
1γ του άρθρου 86 και της παρ. 2 του άρθρου 284 του 
Ν. 3463/2006.

5) Τις διατάξεις της περίπτ. 4 της παρ. 4 του άρθρου 
2 του Ν. 3861/2010.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997.

7) Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 45 του Ν. 4071/ 
2012.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
9) Τη με αριθμ. 4461/27.6.2012 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2118/11.7.2012 (τ. Β΄), 
για «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση 
και κατά τις Κυριακές − αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάουσας 
καθώς και της απασχόλησης κατά τις ημέρες αυτές, των 
υπαλλήλων του Γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (για τις αρμο−
διότητες αθλητισμού) του Δήμου Νάουσας».

10) Τη με αριθμ. 2174/6.3.2014 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 758/27.3.2014 
(τ.Β΄), για « Καθιέρωση νυχτερινού ωραρίου λειτουργίας, 
καθημερινά και τις Κυριακές − αργίες και εξαιρέσιμες 
ημέρες, των Τμημάτων α) Δασών και β) Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 
Νάουσας».

11) Τη με αριθμ. οικ. 6049/13.6.2014 Απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1799/1.7.2014 
(τ.Β΄), για «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2174/6.3.2014 από−
φασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης περί καθιέρωσης ωραρίου 
λειτουργίας, καθημερινά και τις Κυριακές − αργίες και 
εξαιρέσιμες ημέρες, των Τμημάτων α) Δασών και β) 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλ−
λοντος του Δήμου Νάουσας (λειτουργία των ανωτέρω 
τμημάτων σε "24ωρη βάση" αντί του λανθασμένου "κατά 
τις νυχτερινές ώρες").

12) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ−
γούνται κατά το έτος 2016 σε συγκεκριμένα Τμήματα 
των Διευθύνσεων του Δήμου Νάουσας και οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση υπαλλήλων του Δήμου 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας ως εξής: Α) 
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (λόγω αποκο−
μιδής απορριμμάτων τις νυκτερινές ώρες, καθώς και τις 
Κυριακές − αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες), Β) Τμήμα 
Δημοτικών Δασών (λόγω των συνεχών αναγκών πυρο−
προστασίας των δημοτικών δασών − συνολικής έκτασης 
78.000 στρεμμάτων), Γ) Γραφείο Ληξιαρχείου (απογευ−
ματινή τέλεση πολιτικών γάμων και δήλωση ληξιαρχικών 
γεγονότων), Δ) Διοικητικό Τμήμα (τήρηση πρακτικών 
απογευματινών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 
και Τοπικών Συμβουλίων Κοινοτήτων) και Ε) Γραφείο 
Αθλητισμού (τέλεση αθλητικών αγώνων απογευματινές 
ώρες, καθώς και τις Κυριακές − αργίες).

13) Ότι η δαπάνη, που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 
41.100,00 ευρώ έχει προβλεφθεί στον προϋπολογι−
σμό του Δήμου Νάουσας έτους 2016 και συγκεκριμέ−
να τους κωδικούς μισθοδοσίας Κ.Α. 10.6012, 10.6051,  
10.6022,10.6052,15.6012, 15.6051, 15.6022, 15.6052, 20.6012., 
20.6051, 20.6042, 20.6054, 35.6012, 35.6051, 35.6022, 35.6052

όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες οι αντίστοιχες πιστώ−
σεις, αποφασίζουμε:

Την έγκριση συνολικά 7.300 ωρών υπερωριακής ερ−
γασίας για το έτος 2016 ως εξής:

Α) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύ−
θυνσης Περιβάλλοντος
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Εργασία νυκτερινή προς συμπλήρωση, καθημερινή, Κυ−
ριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών από 22:00 έως 
6η πρωινή ώρα (σε 24ωρη λειτουργία της Υπηρεσίας):

1) Καθημερινές: για ένα (1) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Οδη−
γών αυτοκινήτων, τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας, ένα (1) υπάλληλο με σύμβαση 
Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων και τρεις (3) υπαλλή−
λους με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 
1.060 ώρες.

2) Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες: για ένα 
(1) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων, τρεις (3) 
μονίμους υπαλλήλους ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ένα 
(1) υπάλληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΕ Οδηγών αυτοκι−
νήτων και τρεις (3) υπαλλήλους με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας: 192 ώρες.

Κωδικοί μισθοδοσίας
20.6012 (μόνιμοι) :  7.000,00 ευρώ
20.6051 (μόνιμοι) :  3.000,00 ευρώ
20.6042 (Ι.Δ.Ο.Χ.) :  4.000,00 ευρώ
20.6054 (Ι.Δ.Ο.Χ.) :  2.000,00 ευρώ
Β) Τμήμα Δημοτικών Δασών της Διεύθυνσης Περι−

βάλλοντος
1) Υπερωριακή απογευματινή και βραδινή εργασία πέ−

ραν της υποχρεωτικής σε 24ωρη λειτουργία της Υπη−
ρεσίας (από 01/05/2016 έως 31/12/2016):

για ένα (1) μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Δασολόγων, ένα (1) 
υπάλληλο αορίστου χρόνου ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπο−
νίας, ένα (1) μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Δασοπονίας και δύο 
(2) μονίμους υπαλλήλους ΔΕ Δασοφυλάκων: 800 ώρες.

2) Εργασία Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημε−
ρών πέραν της υποχρεωτικής σε 24ωρη λειτουργία 
της Υπηρεσίας (από 01/05/2016 έως 31/12/2016): για ένα 
(1) μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Δασολόγων, ένα (1) υπάλληλο 
αορίστου χρόνου ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας, ένα (1) 
μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Δασοπονίας και δύο (2) μονίμους 
υπαλλήλους ΔΕ Δασοφυλάκων: 640 ώρες.

Κωδικοί μισθοδοσίας: 
35.6012 (μόνιμοι) :  4.000,00 ευρώ
35.6051 (μόνιμοι) :  1.500,00 ευρώ
35.6022 (Ι.Δ.Α.Χ.) :    500,00 ευρώ
35.6052 (Ι.Δ.Α.Χ.) :    200,00 ευρώ
Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας δε θα 

υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά 
το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας Κυ−
ριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών δε θα υπερ−
βαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ανά υπάλληλο κατά το 
πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες ενενήντα έξι (96) 
ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που 
ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουρ−
γούν, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω 
ώρες ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα 
ανά υπάλληλο.

Γ) Γραφείο Ληξιαρχείου Τμήματος Δημοτικής Κατά−
στασης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Γραφείο Ληξιαρχείου Αποκεντρωμένης Υπη−
ρεσίας Δ.Ε. Ανθεμίων και Γραφείο Ληξιαρχείου Αποκε−
ντρωμένης Υπηρεσίας Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Για τρεις (3) μονίμους ή αορίστου χρόνου διοικητικούς 
υπαλλήλους στους οποίους ανατίθενται με Απόφαση 

Δημάρχου καθήκοντα Ληξιάρχων στις Ληξιαρχικές Πε−
ριφέρειες των 3 Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου: 720 
ώρες.

Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δε θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλ−
λες εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους.

Κωδικοί μισθοδοσίας:
10.6012 (μόνιμοι) :  3.500,00 ευρώ
10.6051 (μόνιμοι) :  1.000,00 ευρώ
10.6022 (Ι.Δ.Α.Χ.) :  1.000,00 ευρώ
10.6052 (Ι.Δ.Α.Χ.) :    400,00 ευρώ
Δ) Διοικητικό Τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών
1) Υπερωριακή απογευματινή εργασία έως 22:00 ώρα:
Για ένα (1) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού, με τον 

αναπληρωτή του, που τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, που 
συνεδριάζει πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργα−
σίας των υπαλλήλων του Δήμου: 240 ώρες.

Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δε θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλ−
λες εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους.

2) Υπερωριακή απογευματινή εργασία έως 22:00 ώρα:
Για ένα (1) μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού, ένα (1) 

υπάλληλο αορίστου χρόνου ΤΕ Διοικητικού, πέντε (5) 
μονίμους υπαλλήλους ΔΕ Διοικητικού και ένα (1) μόνιμο 
υπάλληλο ΥΕ Κλητήρων, που τηρούν και συντάσσουν τα 
πρακτικά συνεδριάσεων των Τοπικών Συμβουλίων των 
Δημοτικών Κοινοτήτων Νάουσας και Κόπανου, καθώς 
και των Τοπικών Κοινοτήτων Επισκοπής, Μαρίνας, Αγ−
γελοχωρίου, Ζερβοχωρίου, Ροδοχωρίου και Αρκοχωρί−
ου του Δήμου Νάουσας, που συνεδριάζουν πέραν από 
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του 
Δήμου: 1.920 ώρες.

Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δε θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλ−
λες εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους.

Κωδικοί μισθοδοσίας: 
10.6012 (μόνιμοι) :  6.500,00 ευρώ
10.6051 ( μόνιμοι) :  1.800,00 ευρώ 
10.6022 (Ι.Δ.Α.Χ.) :    500,00 ευρώ
10.6052 (Ι.Δ.Α.Χ.) :    200,00 ευρώ
Ε) Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (για 
τις αρμοδιότητες αθλητισμού).

1) Υπερωριακή απογευματινή εργασία έως 22:00 ώρα:
για ένα (1) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Τεχνιτών
ένα (1) υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ Ξυλουργών Εργατοτεχνι−

τών (συντηρητών κτιρίων) και 
δύο (2 ) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ Σχολικών Φυλάκων: 

960 ώρες
Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 

εργασίας δε θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλ−
λες εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους.
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2) Εργασία Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών 
πέραν της υποχρεωτικής από 6η πρωινή έως 22:00 ώρα: 

για ένα (1) μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Τεχνιτών
ένα (1) υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ Ξυλουργών Εργατοτεχνι−

τών (συντηρητών κτιρίων) και 
δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ Σχολικών Φυλάκων: 

768 ώρες.
Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας Κυ−

ριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών δε θα υπερ−
βαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ανά υπάλληλο κατά το 
πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες ενενήντα έξι (96) 
ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Κωδικοί μισθοδοσίας: 
15.6012 :  1.500,00 ευρώ
15.6051 :    500,00 ευρώ
15.6022 :  1.500,00 ευρώ
15.6052 :    500,00 ευρώ
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 

ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει για τη χρονική περίοδο έως 
31/12/2016. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Νάουσα, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

 F
   Αριθμ. α πόφ. 2/2016 (5)
Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων του Πε−
ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 
για το έτος 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 53−56 του Νόμου 2218/1994 

(ΦΕΚ 90Α) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τροπο−
ποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 
και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθ. 4683/1998 (ΦΕΚ 140Β) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης περί Κανονισμού Προσωπικού των ΠΤΑ, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 2141/1998 (ΦΕΚ 78Β) απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης 
των ΠΤΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 190−193 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α/07−06−2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/ 
9−2−2007), 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57Α/18−3−1998), 25 
παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α/9−9−1999) και 6 και 17 
παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α/15−3−2010).

6. Τα άρθρα 1 και 2 του Ν.3385/2005 (ΦΕΚ 210/19−8−2005) 
περί χρονικών ορίων εργασίας και διευθέτησης του 
χρόνου εργασίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 
Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15−7−2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

8. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση 
για την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου στον προϋπολογισμό 2016 του 
ΠΤΑ/ΠΔΕ (ΚΑ 60.00.00 «Τακτικές αποδοχές», ΚΑ 60.03.00 
«Εργοδοτικές εισφορές» και ΚΑ 61.01.00).

9. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας και στελέχωσης 
των τμημάτων του ΠΤΑ/ΠΔΕ και τα αυξημένα καθήκο−
ντα των υπαλλήλων που προκύπτουν λόγω έκτακτων 
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και δεν μπορούν 
να καλυφθούν εντός του νόμιμου ωραρίου.

10. Την εισήγηση του Διευθυντή του ΠΤΑ− ΠΔΕ, απο−
φασίζει ομόφωνα:

Την καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρ−
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τους υπαλλήλους 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλά−
δας (συνολικά 14 άτομα) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ώρες για κάθε εξάμηνο ανά υπάλληλο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) 
και για όλο το 2016. Η ονομαστική κατανομή των ανω−
τέρω ωρών θα γίνει με νεότερη απόφαση του Προέδρου 
του Δ.Σ. του ΠΤΑ−ΠΔΕ.

Η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 
2016 του ΠΤΑ−ΠΔΕ και συγκεκριμένα τις κατηγορίες 
εξόδων «Τακτικές αποδοχές» με ΚΑ 60.00.00 ποσού 
14.600,00€, «Εργοδοτικές εισφορές» με ΚΑ 60.03.00 
ποσού 4.200,00€, και «Αμοιβές αποσπασμένων» με ΚΑ 
61.01.00 ποσού 2.000,00€.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 21 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

 F

   Αριθμ. 273 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι 

την 22η ώρα, εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε−
ρών πέραν της υποχρεωτικής για το έτος 2016 για το 
προσωπικό του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν.3584/2007 

(ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
2. Το ΦΕΚ 429/Β/25−02−2013 «Καθιέρωση εξαιρέσεων 

από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας 
σε υπηρεσίες του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/ 
Α/16−12−2015).

4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Ν.Π.
5. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή 

απασχόληση του προσωπικού για την κάλυψη των παρα−
κάτω αναγκών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5081

• την προετοιμασία, εκτέλεση και επίβλεψη των πο−
λιτιστικών εκδηλώσεων, ήτοι: α) Θρακικές Λαογραφικές 
Εορτές − Ξανθιώτικο Καρναβάλι, β) Γιορτές Νεολαί−
ας, γ) Γιορτές Παλιάς Πόλης, δ) Χατζιδάκειο Φεστι−
βάλ καθώς η παρουσία των υπαλλήλων πέραν του 
κανονικού ωραρίου είναι απαραίτητη προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων 
όπως: επιτήρηση χώρων, εξυπηρέτηση κάθε είδους 
δυνατής διευκόλυνσης του κοινού, συντονισμός των 
πολιτιστικών συλλόγων και συνεδρίαση της οργανωτι−
κής επιτροπής, υποδοχή επισήμων, υποδοχή των καλλι−
τεχνικών σχημάτων και συντονισμός για την καλύτερη 
πραγματοποίηση της κάθε εκδήλωσης, συντονισμός 
των εκδηλώσεων στις οποίες το Νομικό Πρόσωπο είναι 
συνδιοργανωτής.

• την υποστήριξη όλων των τμημάτων του Νομικού 
Προσώπου, όπως στολισμός της πόλης κατά τη διάρ−
κεια των εκδηλώσεων (Θρακικές Λαογραφικές Εορτές, 
Γιορτές Παλιάς Πόλης, Γιορτές Νεολαίας, Χατζιδάκειο 
Φεστιβάλ και λοιπές εκδηλώσεις), στην κατασκευή καρ−

ναβαλικών αρμάτων, στην μεταφορά, προετοιμασία και 
εγκατάσταση εξοπλισμού και υλικών σε όλους τους 
χώρους των εκδηλώσεων του Ν.Π., στην μεταφορά − το−
ποθέτηση οικίσκων για τις εκδηλώσεις του Ν.Π. και τις 
συνδιοργανώσεις με το Δήμο Ξάνθης, στη συντήρηση 
και αποκατάσταση βλαβών, και την τεχνική υποστήρι−
ξη των διαφόρων εκδηλώσεων που οργανώνονται στις 
εγκαταστάσεις του Νομικού προσώπου (κατασκευή υλι−
κοτεχνικής υποδομής, στήσιμο σκηνικών, αποθήκευση 
υλικών, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.).

• την λειτουργία του Δημοτικού Αμφιθεάτρου Ξάνθης, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία μέ−
χρι 22η ώρα, εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
πέραν της υποχρεωτικής, μέσα στα όρια που προβλέ−
πουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το έτος 
2016 για το προσωπικό του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου 
Ξάνθης, ως εξής:

Τμήμα Για υπερωριακή 
ή απογευματινή 

εργασία μέχρι 22η 
ώρα πέραν της 
υποχρεωτικής

Για εργασία Κυρι−
ακών και εξαιρέ−
σιμων πέραν της 
υποχρεωτικής

Αριθμός Υπαλ./
Σχέση εργασίας.

Ειδικότητα

Πολιτιστικών
εκδηλώσεων

Θρακικές
Λαογραφικές Εορτές

240 192 3 ΙΔΑΧ
1 ΠΕ Διοικητ.
1 ΔΕ Διοικητ.
1 ΥΕ Φυλάκων

Γιορτές Νεολαίας

Γιορτές 
Παλιάς Πόλης

Χατζιδάκειο 
Φεστιβάλ

Πολιτισμού

Θρακικές 
Λαογραφικές Εορτές 60 48 3 ΙΔΑΧ 3 ΔΕ Διοικητ.

Γιορτές Παλιάς Πόλης

Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοτικό Αμφιθέατρο 
Ξάνθης

540 432
2 Μόνιμοι 2 ΥΕ Κλητήρων −

Θυρωρών

1 ΙΔΑΧ 1 ΥΕ Φυλάκων

Γραφείου Τεχνικής 
Υποστήριξης

160 128 2 ΙΔΑΧ 1 ΔΕ Οδηγών 
1 ΥΕ Εργατών

240 192 3 ΙΔΟΧ 2 ΥΕ Εργατών 
1 Η/συγκολητής

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2016. 

Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης, σε συνδυασμό με την κατανομή της, 

προκαλείται δαπάνη ύψους δέκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (10.246,20€), η οποία 

θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς:
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Κωδικός Αιτιολογία Ποσό

10−6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ 1.824,38

10−6012 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης εργασίας μονίμων υπαλλήλων. 2.047,63

10−6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΟΧ 2.307,77

15−6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ 4.066,42

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά−
γκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 1 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΥΡΑΤΖΗΣ    
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