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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 3491/127 (1)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τη Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που 
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον 
Ν.2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2643/ 

1998 (ΦΕΚ Α΄ 220) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώ−
πων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 2220) «Συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, ...... ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παρ. 4, 

του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75) «Ενίσχυση 
της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./5/14637,30931/ 
11−01−2016 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ−
γικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση 
για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εικοσιπέ−
ντε (25) Μόνιμων Υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Χημικών 
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Υπουργείο 
Οικονομικών).»

5. Το αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1005823 ΕΞ 2016/15−01−2016 έγ−
γραφο του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόσληψη 
είκοσι πέντε (25) μόνιμων υπαλλήλων, του κλάδου Χημι−
κών, κατηγορίας ΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τη με αριθμ. Υ28/8−10−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ70/11−11−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2441) 
απόφαση του Πρωθυπουργού.
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7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ−
γασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, που πρόκειται να πληρωθούν 
από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του 
Ν. 2643/1998, σε δύο (2).

Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις στις εξής κατη−
γορίες προστατευομένων προσώπων :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
 N.2643/1998

Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο 
περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1 

Ν. 2643/1998)

1

Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1 του 
άρθρου 1 Ν. 2643/1998)

1

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής :

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ
Ν.2643/1998

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕ Χημικών 1 ΑμεΑ Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών

ΠΕ Χημικών 1 Τριτέκνων Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

F
    Αριθ. 65849/2732/15 (2)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΦΑ1/63197/ 

4636/14 (ΦΕΚ Β΄ 133/22−1−2015) «Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του Π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α΄380) «Περί των 
μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκι−
νήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκου−
μένων υπό αυτοκινήτων και συρμών.», όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν.2696/1999 
(ΦΕΚ Α΄57),

β) του άρθρου 12 παρ. 2, περιπτ. β΄ του Ν.δ. 3155/1955 
«περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών», όπως ισχύει,

γ) της υ.α. ΦΑ1/63197/4636/14 (ΦΕΚ Β΄ 133/22−1−2015) «Τρο−
ποποίηση του άρθρου 2 του Π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α΄ 380) 
«Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των 
αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλ−
κουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών.», όπως ισχύει,

δ) του Π.δ. 77/1998 (ΦΕΚ Α΄71), όπως ισχύει, με το οποίο 
εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 
96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά 
με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που 
κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπό−
μενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές 
και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς 
μεταφορές,

ε) του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.»

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

ζ) του Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄263) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»

η) του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 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 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 

θ) της υπ’ αρ. οικ. 68225/1135/15 (Β΄2405/11−10−2015) κοι−
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη»

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού της μέγιστης απο−
δεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) για τα 
αρθρωτά οχήματα και τους οδικούς συρμούς με πέντε 
ή έξι άξονες.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 της υ.α. ΦΑ1/63197/ 
4636/14 (ΦΕΚ Β΄ 133/22−1−2015) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Αντικαθίσταται η περίπτωση στ) όπως ισχύει, ως 
εξής:

«στ) Η επί δημοσίων οδών κυκλοφορία αρθρωτών οχη−
μάτων ή οδικών συρμών με πέντε ή έξι άξονες που εκτε−
λούν εθνικές εμπορευματικές μεταφορές με ΜΑΜΦΟ μέχρι 
σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) χιλιόγραμμα. Με αίτηση 
του ενδιαφερομένου το όριο περιορίζεται στις σαράντα 
χιλιάδες (40.000) χιλιόγραμμα, χωρίς τη δυνατότητα 
μεταγενέστερης αναθεώρησης» 

3. Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση ββ) της περίπτω−
σης ζ) όπως ισχύει, ως εξής:

«ββ) Ως προς τη ΜΑΜΦΟ των ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, μέρος 
συνδυασμών των κατηγοριών οχημάτων των αναφε−
ρομένων περιπτώσεων, εκτός της περίπτωσης ε) όπου 
εφαρμόζεται το άρθρο 1 της παρούσης, τίθεται η προ−
ϋπόθεση να μη υπερβαίνει τα όρια:

ααα) Στα διαξονικά: τριανταμία χιλιάδες (31.000) χι−
λιόγραμμα.

βββ) Στα τριαξονικά ημιρυμουλκούμενα: τριάντα τέσ−
σερις χιλιάδες (34.000) χιλιόγραμμα. Αυτή η προϋπόθεση 
εφαρμόζεται μόνο σε συνδυασμούς πέντε ή έξι αξόνων 
με ΜΑΜΦΟ άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) χιλιό−
γραμμων.»»
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Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εξακολου−
θεί να ισχύει η υα ΦΑ1/63197/4636/14 (ΦΕΚ Β΄133). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2016

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
 ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

F
    Αριθ.: 282 (3)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 

έδρας των υπαλλήλων του «Οργανισμού Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας» (ΟΠΠΑΠ) του 
Δήμου Κατερίνης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/04−06−2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/

07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.A΄/1999) «Κάλυψη δαπανών μετα−
κινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/ 
15−3−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιοοικονο−
μικής κρίσης σύμφωνα με τις οποίες το ανώτατο όριο 
των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός 
έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) 
καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 2738/ 
1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9−9−1999) «Συλλογικές διαπραγματεύ−
σεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασι−
ούχων και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρ−
θρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14−08−2015) «Συντα−
ξιοδοτικές διατάξεις, Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της 
Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).

6. Τις διατάξεις του Π.δ.142/23−12−2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας−Θράκης».

7. Την αριθμ. οικ. 99386/6−11−2014 (ΦΕΚ 3105/Β/18−11−2014) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, «Ανάθεση άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Προϊσταμέ−
νους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

8. Το αριθμ. 25/15−01−2016 έγγραφο του ΟΠΠΑΠ του 
Δήμου Κατερίνης που αφορά αίτημα για τον καθορισμό 
του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνη−
σης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας για 
το έτος 2016.

9. Την αριθμ. ΔΥ/15−01−2016 Βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του ΟΠΠΑΠ περί βεβαίωσης ύπαρξης των 
απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
που θα προκληθεί, αποφασίζουμε:

Α) Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
του «Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Πρόνοιας» του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2016 
ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 15

2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5 15

3 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 15

4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 15 15

5 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 1 15

6 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2 15

7 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 15

8 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 15

9 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

5 15

10 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1 15

11 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 15

12 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

2 15

13 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 15

14 ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1 15

Β) Το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας 
για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες το μήνα.

Γ) Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου θα ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητά τους 
τα ανωτέρω, κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού 
ημερών εκτός έδρας των μονίμων υπαλλήλων κατά μήνα 
και κατ’ έτος.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομι−
κού έτους 2016 ύψους 9.000,00 ευρώ στους ΚΑ 60.6073 
και 60.6422. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κατερίνη, 8 Φεβρουαρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
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     Αριθ. οικ. 9520/258 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2016 για 

το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπεί−
ρου και συγκροτεί την οµάδα εργασίας του προ−
γράµµατος: «Cross Border Infrastructural Project» µε 
το ακρωνύµιο «CBIP».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη−
σης− Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 282, παρ. 1. 
(ΦΕΚ 87/A/07−07−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν.2738/1999 
«Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 
µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/A/09−09−1999).

4. Την υπ’ αριθ. 2925/195/13−1−2016 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Ηπείρου µε θέµα «Συγκρότηση και Ορισµός 
Μελών Οµάδας Εργασίας για την υλοποίηση του εγκε−
κριµένου στρατηγικού έργου «Cross Border Infrastructural 
Project» µε το ακρωνύµιο C.B.I.P., στο πλαίσιο του IPA 
CROSS BORDER PROGRAMME «GREECE − ALBANIA 
2007−2013» για το έτος 2016.

5. Του φακέλου του, σε εξέλιξη, συγχρηµατοδο−
τούµενου έργου «Cross−Border Infrastuctural Project», 
µε το ακρωνύµιο «CBIP», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
INTERREG − ∆ιασυνοριακή Εδαφική Συνεργασία Ελλά−
δας − Αλβανίας 2007−2013.

6. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων που 
αποτελούν την οµάδα έργου, για να αντιµετωπίσουν 
τις αυξηµένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη µετάφρα−
ση κειµένων, οικονοµική διαχείριση, παρακολούθηση 
συµβάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει 
συντονισµό και οργάνωση δραστηριοτήτων των προ−
γραµµάτων κ.τ.λ.) όσον αφορά την υλοποίηση του ερ−
γάζονται και πέραν του κανονικού ωραρίου. 

7. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεως και µετατάξεων 
και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός ότι 
το ύψος της προκαλούµενης δαπάνης δεν θα ξεπερνά 
το ποσό των 4.172,89 €, που θα αντιµετωπιστεί από πι−
στώσεις της κατηγορίας δαπανών ‘STAFF − ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ’ 
του έργου, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την καθιέρωση υπερωριακής, µε αµοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευµατινές ώρες, προκειµένου 
να αντιµετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της 
Π.Ε. Ιωαννίνων για την εξέλιξη του έργου:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ−
ΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΩΡΕΣ/ΜΗΝΑ)

1 CBIP 5 100

ΣΥΝΟΛΟ 5 100

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δηµοσίευσή της και 
µέχρι 31−12−2016. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 3 Φεβρουαρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

    Αριθ. οικ.209 (5)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση 

και καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας 
έως 30−06−2016 για τους υπαλλήλους της Διεύθυν−
σης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ.176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/

Α΄/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρ.5 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ85/11−4−2012 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 37 του Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/ 
Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Το 113/2010 Π.δ., αρ. 2, 3 και 4 «περί ανάληψης υπο−
χρέωσης από τους διατάκτες».

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

5. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05−01−2016 διαταγή του ΓΛΚ 
του Υπ. Οικονομικών με την οποία παρέχονται οδηγίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4354/2015 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο, του κεφ. Α του Ν.3429/2005 (Α΄314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις».

6. Την υπ’ αρ. 1375/18−12−2015 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (Πρακτικό 37ο/18−12−2015) περί της «Έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την πληρωμή Υπε−
ρωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
έως 30/06/2016».

7. Τις έκτακτες κι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπο−
ράδων για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η 
απασχόληση των υπαλλήλων της πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση, 
η δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500€), έχουν προβλεφθεί 
σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων οικο−
νομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων (ΚΑΕ 073−0511).

9. Την αρ. Α/Α 04/2016 ανάληψης δέσμευσης πίστωσης 
προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, σύμ−
φωνα με το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22−11−2010) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες», αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
έως 30−06−2016 για την κάλυψη των αυξημένων υπηρε−
σιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα και μέχρι 3.000 ώρες συ−
νολικά για είκοσι πέντε υπαλλήλους (μέγιστο 120 ώρες/
εξάμηνο/υπάλληλο).

Θα ακολουθήσει με σχετική απόφασή μας η συγκρό−
τηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης με 
την ονομαστική αναφορά των συμμετεχόντων σε αυτό 
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υπαλλήλων και την κατανομή των ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης. Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία ανέρχε−
ται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(16.500€), θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων οικονομικού 
έτους 2016, Φορέας 073 − ΚΑΕ 0511. Υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής 
υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Αν. Προϊστα−
μένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 15 Ιανουαρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
    Αριθμ. 23 (6)
Καθιέρωση και έγκριση υπερωριακής εργασίας απο−

γευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα στο μόνιμο 
προσωπικό, προσωπικό ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δήμου 
Αμφίκλειας−Ελάτειας για το έτος 2016.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ − ΕΛΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1.− Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2.− Τις διατάξεις των άρθρων 48,49 και 176 του Ν. 3584/ 

2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών υπαλλήλων. 

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

4.− Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε−
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική αυτοδιοί−
κηση και άλλες συναφείς διατάξεις» σύμφωνα με την 
οποία προκειμένου περί υπαλλήλων ΟΤΑ αρμόδιος για 
την έκδοση απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχό−
λησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις 
νυχτερινές ώρες είναι ο οικείος Δήμαρχος.

5.− Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3833/ 
2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010). 

6.−Το γεγονός ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί πρό−
σθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού 
του Δήμου για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών 
του Δήμου:

− Για την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ημέρες και 
ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

− Για την αποκομιδή κλαδιών από κλαδεύσεις λόγω 
παγετού, τις ανάγκες καθαρισμού χώρων πρασίνου και 
καθαριότητα και πλύση οδών και πλατειών τις ημέρες 
εθνικών εορτών, καταστάσεις θεομηνιών και έκτακτων 
γεγονότων, την διατήρηση και συντήρηση χώρων πρα−
σίνου των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων και όλων των 
Τοπικών Κοινοτήτων.

− Για την ύδρευση και την διανομή νερού των Δημο−
τικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

− Για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών σε Δημοτικές 
γεωτρήσεις και δίκτυα ύδρευσης.

− Για την αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτρι−
σμού, παροχές ρεύματος, επιβλέψεις σε εκδηλώσεις, 
εθνικές επετείους, τοποθετήσεις Χριστουγεννιάτικων 
και κάθε άλλου είδους φωτιστικού διακόσμου.

− Για την αποξήλωση − καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων.
− Για τον έλεγχο και αναθεώρηση εκλογικών κατα−

στάσεων, μεταδημοτεύσεις − ετεροδημότες.
− Για την σύνταξη στρατολογικών πινάκων και κατάρ−

τιση μητρώου αρρένων.
− Για την σύνταξη μελετών ιδιαιτέρων απαιτήσεων για 

έργα που είναι προς ένταξη στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, 
ΕΣΠΑ, Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, ΣΑΤΑ 2012 κ.α.

− Για την σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού, απολογι−
σμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων.

− Για την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών από τα 
ΚΕΠ του Δήμου.

− Για την διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, 
επετειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

− Για τον χειρισμό θεμάτων πολιτικής προστασίας.
− Για την ενημέρωση των πολιτών σε αγροτικά, περι−

βαλλοντικά, πολιτιστικά κ.α.
− Για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων λόγω εφαρ−

μογής διπλογραφικού συστήματος.
− Για την σύνταξη στατιστικών δελτίων.
− Για την έκδοση βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων 

δικαιωμάτων βοσκής, τελών ύδρευση και την έκδοση 
λογαριασμών κ. α.

− Για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμ−
βουλίου.

− Για την τήρηση των πρακτικών των Τοπικών Συμ−
βουλίων.

− Για τις δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων.
− Για την έκδοση αδειών ταφής.
− Για κάθε άλλη έκτακτη και επείγουσα υπηρεσιακή 

ανάγκη που αφορά τη λειτουργία του Δήμου Αμφίκλει−
ας − Ελάτειας.

7.− Το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων μονίμων, 
αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου υπαλλήλων 
κατά κλάδο που είναι ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

1. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3

2. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

3. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

4. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

5. ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

6. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2

7. ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

2

8. TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

9. TE ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

2

10. TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 3

11. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9

12. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ −
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

1
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13. ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 1

14. ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
(ΚΑΠΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)

1

15. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 2

16. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

17. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2

18. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

1

19. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4

20. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 
(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

1. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ−
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

3. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙ−
ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

1. TE ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

2. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

3. ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1

4. ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

1

5. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ−ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

6. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2

7. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

8.− Τις εγγεγραμμένες στον πρ/σμό οικ.ετους 2016 του 
Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας, πιστώσεις για την υπερω−
ριακή απασχόληση του προσωπικού του Δήμου ειδικά 
ανά υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. βεβαίωση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:

Κ.Α. 10.6012 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)       8.000,00 €
Κ.Α. 15.6012 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)      900,00 €
Κ.Α. 15.6022 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)       250,00 €
Κ.Α. 20.6012 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)      4.000,00 €
Κ.Α. 25.6012 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)      3.500,00 €
Κ.Α. 30.6012 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)    3.000,00 €
Κ.Α. 30.6022 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)     500,00 €
Κ.Α. 30.6042 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)    600,00 € 
αποφασίζουμε:

1.− Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία 
απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα του προ−
αναφερόμενου στην παρ. 7 της παρούσας απόφασης 
προσωπικού του Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας μέχρι 
31−12−2016 για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας 
των υπηρεσιών του Δήμου.

2.− Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε υπερωριακή ερ−
γασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα 
για δεκατρείς (13) υπαλλήλους οι οποίοι πέραν από 
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους τηρούν τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου−
λίου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Τοπικών 
Συμβουλίων.

3.− Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε υπερωριακή εργα−
σία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα για 
τρείς (3) υπαλλήλους οι οποίοι πέραν από το υπο−
χρεωτικό ωράριο εργασίας τους εκτελούν καθήκοντα 
Ληξιάρχου.

4.− Για την αποζημίωση − πληρωμή του προσωπικού 
που θα απασχοληθεί θα εκδίδεται συντάσσεται βεβαί−
ωση και ειδικός μηνιαίος πίνακας με το σύνολο των 
ημερών και ωρών απασχόλησης τους εκ των προϊστα−
μένων του Δήμου και θα εγκρίνονται υπό του Δημάρ−
χου. Τα παραστατικά αυτά θα συνοδεύουν το σχετικό 
χρηματικό ένταλμα.

5.− Η σχετική δαπάνη ποσού 20.750,00 € που θα προ−
κληθεί δεν μπορεί να υπερβεί τις εγκεκριμένες πιστώ−
σεις του πρ/σμού του τρέχοντος οικον. έτους όπως 
αυτές αναφέρονται στη παρ. 8 της παρούσης. Η αύξηση 
των ανωτέρω πιστώσεων κατά τη διάρκεια του τρέχο−
ντος οικον. έτους δεν επιτρέπεται.

6.− Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο 
για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και εκατόν είκοσι 
(120) για το δεύτερο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
κυβερνήσεως.

  Κάτω Τιθορέα, 4 Ιανουαρίου 2016

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΣ

F
Αριθ. απόφ. 35 (7)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβη, υπαλλή−

λων του Δήμου ∆ίστομου − Αράχωβας − Αντίκυρας.

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν.3584/2007 
«Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων».

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄) «∆ιαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα−
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
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4. Την υπ’ αριθμ. οικ.5/1/2016/2/2015/∆ΕΠ Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών − Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του ∆εύτερου Κεφαλαίου 
του Ν. 4354 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του ∆ημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
των Νομικών Προσώπων (Ν.Π.∆.∆.) και Ιδιωτικού ∆ικαίου 
(Ν.Π.Ι.∆.) καθώς και των ∆.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του Ν. 3429/ 
2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ. 10/6012.001 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία Πρακτικογράφων ∆ημοτικών 
Συμβουλίων και Τοπικών Συμβουλίων», ποσού 5.000,00 
ευρώ, ΚΑ. 10/6012.002 «Αμοιβή για υπερωριακή εργα−

σία Ληξιάρχων, ποσού 4.000,00 ευρώ, ΚΑ. 10/6022.002 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων 
∆ημοτικού Συμβουλίου και Τοπικών Συμβουλίων», ποσού 
1.000,00 ευρώ.

6. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήμου ∆ιστόμου Αράχωβας Αντίκυ−
ρας (ΦΕΚ 2181/29−09−2011 Τεύχος Β΄).

7. Τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήμου 
∆ιστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, για την άσκηση 
των παρακάτω καθηκόντων πέραν του υποχρεωτι−
κού ωραρίου εργασίας, για το Α΄ εξάμηνο του 2016, 
με μέγιστο αριθμό υπαλλήλων (8) οκτώ και υπερω−
ριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι ώρες (120) ανά 
υπάλληλο:

α/α Υπερωριακή Απασχόληση Αριθμός Υπαλλήλων Κ.Α.

1 Πρακτικογράφος ∆ημοτικού Συμβουλίου 1 10/6012.001 
10/6022.002

2 Πρακτικογράφος Τοπικού Συμβουλίου ∆ημοτικής Κοινότητας 
∆ιστόμου

1 10/6012.001 
10/6022.002

3 Πρακτικογράφος Τοπικού Συμβουλίου ∆ημοτικής Κοινότητας Αράχωβας 1 10/6012.001 
10/6022.002

4 Πρακτικογράφος Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αντίκυρας 1 10/6012.001 
10/6022.002

5 Πρακτικογράφος Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Στειρίου 1 10/6012.001 
10/6022.002

6 Ληξίαρχος ∆ημοτικής Ενότητας ∆ιστόμου 1 10/6012.002

7 Ληξίαρχος ∆ημοτικής Ενότητας Αράχωβας 1 10/6012.002

8 Ληξίαρχος Τοπικής Ενότητας Αντίκυρας 1 10/6012.002

                                                                              ΣΥΝΟΛΟ 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  ∆ίστομο, 2 Φεβρουαρίου 2016

Ο ∆ήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

F

    Αριθ. 62 (8)
Καθιέρωση υπερωριών του πρακτικογράφου του Πο−

λιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού «Βασίλης Πα−
παδιονυσίου».

  Ο ΠΡOΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟY 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY «ΒΑΣIΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣIΟΥ».

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

2010.
2) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του Ν. 3584/ 

2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
4) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/ 

1997.
5) Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ−

ΠΟ7).

6) Την υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφαση Διοικητικού Συμ−
βουλίου.

7) Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου γίνονται μετά το πέρας του ωραρίου των 
υπαλλήλων και ο δημοτικός υπάλληλος που τηρεί τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων προσφέρει υπερωριακή 
εργασία.

8) Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 θα 
ανέλθει στο ποσό των 600,00 ευρώ.

9) Κ.Α. 10.6012.0002 Αποζημίωση προσωπικού για την 
τήρηση πρακτικών Δ.Σ.: 1.200,00 ευρώ.

10) Κ.Α. 10.6051.0001: Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 
τακτικού προσωπικού. 9.000,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό−
ληση στον πρακτικογράφο του Πολιτιστικού και Αθλη−
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τικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπα−
διονυσίου» κατά το χρονικό διάστημα έως 30/6/2016, 
για έως 20 ώρες μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από 
το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη της ανάγκης 
τήρησης πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις του Διοι−
κητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γαλάτσι, 5 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΟΥΛΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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