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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.7981
(1)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (του
εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015).

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης (του εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Π.δ. 24/2015). ......................................................................................

1

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιεί−
ται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του
Π.δ. 437/1981. ..................................................................................... 2
Υπερωρίες μόνιμου προσωπικού Δακοκτονίας έτους
2016 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής της Π.Ε Σάμου. ....................................................... 3
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 9056/Ν.Ν.25146/Ν. 1892/1990/
26−11−1997 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου «Περί υπαγωγής επεν−
δυτικού σχεδίου της επιχείρησης “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙ−
ΚΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Α.Ε.”», στις διατάξεις του Ν. 1892/1990», όπως
αυτή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
7819/Ν.Ν.25146/ Ν. 1892/1990/25−5−2001 όμοια από−
φαση (ΦΕΚ 97/τ.ΑΠΣ/8−6−2001) και ανάκτηση μέ−
ρους της χορηγηθείσας ενίσχυσης. ............................ 4
Τροποποίηση της με αριθμ. 1/2016 απόφασης Δημάρ−
χου σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής ερ−
γασίας. ................................................................................................... 5
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Σ/23163/
1417 απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
της “Μουσικής Σχολής Θαλής’’ ως προς την επω−
νυμία της Σχολής. ........................................................................ 6
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για απογευματι−
νές ώρες εργασίμων ημερών, για τους Ειδικούς
Συνεργάτες Δημάρχου και για υπαλλήλους με
πρόσθετα καθήκοντα. .............................................................. 7
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης α) μονίμων
υπαλλήλων και β) υπαλλήλων με σχέση εργασί−
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του Τ.Π.
και Δανείων για το Α΄ Εξάμηνο του 2016. ............... 8

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του
Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάθρωση
θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επι−
λογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και απο−
τελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 3,4 και 5
του άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37) «Συστήματα
Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/
ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και
άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 159 και 162 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως
ισχύει,
γ) της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ
Α΄ 81), σχετικά με θέματα προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου,
δ) του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδι−
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει,
ε) του Π.δ. 99/1014 (ΦΕΚ Α΄ 166, ΑΔΑ: Ω8ΗΣΧ−ΒΟΗ) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως ισχύει,
ζ) του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Α. Συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) πεντα−
μελές (5μελές) Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο απο−
τελείται από:
1. Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο και τον αναπληρωτή αυ−
τού, που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, και έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, ως Πρόεδρος,
2. Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές
αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυν−
σης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, ως Μέλη,
3. Δύο (2) Αιρετούς Εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων.
Β. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσι−
ών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), με αναπληρωτή του
Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.
Γ. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι−
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με Α΄ βαθμό.
Δ. H λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

F
Αριθμ. 135183/674
(2)
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για
την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 437/81 (ΦΕΚ Α΄/120) «Περί με−
λέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων».
2. Το Π.δ. 100/28−8−2014 (ΦΕΚ Α΄/167) «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄/87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκε−
ντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.δ. 70 (ΦΕΚ Α΄/114/22−9−2015) σχετικά με την
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−

των, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
5. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ Α΄/116/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. Υ31/9−10−2015 (ΦΕΚ 2183/2015), Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη.
7. Την υπ’ αριθμ. 201/08−01−2016 (ΦΕΚ Β΄/6) απόφαση του
Υπουργού και του Αν. Υπουργού Υ.Π.ΕΝ. «Εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδια−
σμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμμα−
τέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό
Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των Αυτοτελών
Τμημάτων και τους Προϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον
Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ» (ΦΕΚ Β΄/6).
8. Το αριθμ. Γ7−107/16−2−2016 έγγραφο της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με το οποίο ο Μέσος Γε−
νικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του τελευταίου τρι−
μήνου του έτους 2015, με βάση το 2009=100,0 ανήλθε σε
105,813 ενώ του τελευταίου τριμήνου του έτους 1980 με
βάση το 2009=100,0 ανερχόταν σε 5,933, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, όπως για το έτος 2016 ο χρησιμοποιούμενος
συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5 του
Π.δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων
αυτού, είναι ίσος με 17,83 (Μ=Μ1/Μ2=105,813 /5,933=17,83).
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προ−
ηγούμενη με αριθμ. 123605/935/17−4−2015 (ΦΕΚ Β΄/723)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
και Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος
Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 946
(3)
Υπερωρίες μόνιμου προσωπικού Δακοκτονίας έτους
2016 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής της Π.Ε Σάμου.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Την περίπτωση 31 του τομέα Β της παραγράφου II
του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).
2. Του Π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βο−
ρείου Αιγαίου».
3. Tην υπ’ αριθμ. 49366/2411/9−10−2014 (ΦΕΚ 627/ΥΟΔΔ)
απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία
ορίζονται Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου και οι τομείς ευθύνης τους.
4. Την υπ’ αριθμ. 50541/2456/14−10−2014 (ΦΕΚ 2769/Β΄)
απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία
μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερει−
άρχες Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
5. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους
2016.
6. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζε−
ται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου
(Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών −
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877 ΦΕΚ
775/Β΄/9−6−2005).
7. Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 βάσει των οποίων
επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλή−
λων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών.
8. Του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16−12−2015).
9. Την υπ’ αριθμ. 788/1−3−2016 απόφαση Αντιπεριφε−
ρειάρχη Αγροτικής Πολιτικής για ορισμό υπευθύνων
Δακοκτονίας έτους 2016.
10. Την αριθμ. 221/2016 απόφαση (Πρακτικού Νο 10) της
Οικονομικής Επιτροπής Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης
υπερωριακής εργασίας του μόνιμου προσωπικού Δακο−
κτονίας της Π.Ε Σάμου.
11. Το Άρθρο 25 παράγραφος 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ
180/Α΄/9−9−1999), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε
1. Για τον Δ/ντή / Υπεύθυνο προγράμματος Δακοκτονί−
ας, τον επόπτη Δακοκτονίας, τον λογιστή Δακοκτονίας,
τον γραμματέα Δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Σάμου υπερωριακή
εργασία, τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε−
ρών με αμοιβή, έως 31−12−2016 ως ακολούθως:
Α) Για τον Δ/ντή / Υπεύθυνο προγράμματος Δακοκτο−
νίας μέχρι 200 ώρες
Β) Για τον επόπτη Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
Γ) Για τον λογιστή Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
Δ) Για τον γραμματέα Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
2. Ο Δ/ντής / Υπεύθυνος προγράμματος Δακοκτονίας,
ο επόπτης Δακοκτονίας, ο λογιστής Δακοκτονίας και
ο γραμματέας Δακοκτονίας, οι οποίοι θα εφαρμόσουν
το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2016, είναι υπάλληλοι
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και έχουν ορισθεί με
την υπ’ αριθμ. 788/1−3−2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Πολιτικής.
3. Με απόφαση του Δ/ντή / Υπευθύνου προγράμματος
Δακοκτονίας Σάμου θα καθορίζονται οι μήνες της ως άνω
υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή και ο αριθμός των
ωρών κατά μήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις
ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.
4. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείται
κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 15.00 έως 22.00 Υπεύθυ−
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νος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγ−
ματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας
είναι ο Δ/ντής / Υπεύθυνος προγράμματος Δακοκτο−
νίας Σάμου στον οποίο ανήκουν οι απασχολούμενοι
υπάλληλοι.
5. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα βαρύ−
νει της πιστώσεις του Κ.Α. Εξόδων 05241.0001 φορέας
3295 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής (Δακοκτονία), του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σάμου
στην ελαιοκομική περιοχή της οποίας θα εφαρμοστεί
το πρόγραμμα της δακοκτονίας.
Η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε
χιλιάδες ΕΥΡΩ (5.000 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σάμος, 16 Μαρτίου 2016
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
F
(4)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 9056/Ν.Ν.25146/Ν. 1892/1990/
26−11−1997 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Πελοποννήσου «Περί υπαγωγής επενδυτικού
σχεδίου της επιχείρησης “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α.Ε.”», στις διατάξεις
του Ν. 1892/1990», όπως αυτή ολοκληρώθηκε σύμφω−
να με την υπ’ αριθμ. 7819/Ν.Ν.25146/ Ν. 1892/1990/25−5−
2001 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 97/τ.ΑΠΣ/8−6−2001) και ανά−
κτηση μέρους της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
Με την υπ’ αριθμ. 64886/15052/Ν.Ν.25146/ Ν. 1892/1990/
11−3−2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 1892/1990, ανακαλείται
η υπ’ αρ. 9056/Ν.Ν.25146/ Ν. 1892/1990/26−11−1997 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, η
οποία αναφέρεται σε υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της
επιχείρησης ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α.Ε., στις διατάξεις του Ν. 1892/1990,
σχετικά με την ίδρυση μονάδας παραγωγής πρώτης
ύλης για την παραγωγή πλήρους οργανικού λιπάσμα−
τος βιολογικών καλλιεργειών, στη ΒΙ.ΠΕ Καλαμάτας του
Ν. Μεσσηνίας, όπως αυτή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με
την υπ’ αρ. 7819/Ν.Ν.25146/ Ν. 1892/1990/25−5−2001 όμοια
απόφαση (ΦΕΚ 97/τ.ΑΠΣ/8−6−2001).
Επίσης με την παραπάνω απόφαση του Περιφερειάρ−
χη Πελοποννήσου 64886/15052/Ν.Ν.25146/ Ν. 1892/1990/
11−3−2016, ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα
από τον υπόχρεο φορέα «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α.Ε.», μέρος της χορηγη−
θείσας ενίσχυσης (επιχορήγησης), η οποία ανέρχεται
στα 7/10 της ληφθείσας επιχορήγησης ποσού τετρακο−
σίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ
και είκοσι δύο λεπτών (480.462,22 €) (μετά την αφαίρεση
ποσού 1.929,57 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό
κράτησης 4% επί της ληφθείσας επιχορήγησης), ήτοι
ποσού τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων
ευρώ (336.900,00 €).
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 64886/15052/Ν.Ν.25146/Ν. 1892/1990/
11−3−2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι
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άμεσα εκτελεστέα. Η επιστροφή του ποσού πρέπει
να γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών
από την κοινοποίησή της, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στα
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκρι−
μένα στον Κ.Α.Ε. 7919 (Επιστροφές Αχρεωστήτως Κα−
ταβληθέντων καθώς και Αχρησιμοποίητων Υπολοίπων
για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμών
που εκδόθηκαν σε βάρος των Δημοσίων Επενδύσεων).
Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνταχθεί χρηματικός
κατάλογος και το χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του, με βάση τις
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ).
Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για την
καταβολή του ποσού την Υπηρεσία, με την προσκόμιση
αντιγράφου του Σημειώματος Κατάθεσης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 10−3−2016.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 87/2016
(5)
Τροποποίηση της με αριθμ. 1/2016 απόφασης Δημάρχου
σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 4147/2013
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2013).
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/1997.
5. Τον αριθμ. των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
6. Την υπ’ αριθμ. 545/2015 απόφαση Δημάρχου περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του
Δήμου.
7. Την αριθμ. 1/2016 (ΑΔΑ: 6ΠΟΛΩ6Υ−ΟΕ6) απόφαση
Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας.
8. Την αριθμ. 3/2016 απόφαση Δημάρχου περί μετακι−
νήσεων υπαλλήλων.
9. Τις προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορι−
σμένου Χρόνου.
10. Το ΔΥ/12−2−2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.
11. Το υπ’ αριθμ. 4430/15−2−2016 έγγραφο της Δ/νσης
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών,
Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων.
12. Το ΔΥ/18−2−2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής
Πολιτικής, Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πο−
λιτισμού.
13. Το ΔΥ/26−2−2016 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου.
14. Το ΔΥ/1−3−2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών.
15. Τις αριθμ. 108/1997, 333/2006, 174/2014 και 190/2012
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου «περί καθορισμού
ωραρίου εργασίας για το προσωπικό του Δήμου», όπως
εγκρίθηκαν από τις αριθμ. 16282/12−5−1997, 1972/30−01−

2007, 47925/34568/20−11−2014 (ΦΕΚ 3235/Β΄/3−12−2014) και
30836/27716/12−9−2012 (ΦΕΚ 2705/5−10−2012) αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
17. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου για έκτακτες
ανάγκες για όλες τις ημέρες του μήνα, ακραία καιρικά
φαινόμενα, διαθεσιμότητες υπαλλήλων, συνεδριάσεις
Δημοτικών Οργάνων εκτός ωραρίου, επισκευές σχο−
λείων, ημέρες και ώρες λήξης ειδικών προθεσμιών,
προπαρασκευή και διεξαγωγή εκλογών, πραγματοποί−
ηση προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας (αιμοδοσία
κ.λπ.).
18. Τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό του Δή−
μου Οικονομικού Έτους 2016 πιστώσεις με Κ.Α., απο−
φασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 1/2016 προηγούμενη απόφα−
ση που αφορά την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας:
1. Ως προς την παράγραφο 6 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟ−
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» καθιερώνουμε και εγκρίνουμε
υπερωριακή απασχόληση για 240 ώρες απογευμα−
τινής εργασίας και 176 ώρες Κυριακών και εξαιρέ−
σιμων έως το τέλος του χρόνου, για τον παρακάτω
υπάλληλο:
Ένας (1) επιπλέον υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙ−
ΚΗΤΙΚΟΥ στο Τμήμα Εσόδων
2. Ως προς την παράγραφο 3 «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» καθιερώνουμε
και εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση για 240 ώρες
απογευματινές και 192 ώρες νυχτερινών έως το τέλος
του χρόνου για τον παρακάτω υπάλληλο:
Ένας (1) επιπλέον μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙ−
ΚΗΤΙΚΟΥ στο Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων
3. Ως προς την παράγραφο 8 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» καθιερώνουμε και εγκρίνουμε υπερωριακή
απασχόληση για 240 ώρες απογευματινές και 40 ώρες
Κυριακών και εξαιρέσιμων έως το τέλος του χρόνου για
τον παρακάτω υπάλληλο:
Ένας (1) επιπλέον υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ ΧΕΙ−
ΡΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ στο Τμήμα Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Πολιτισμού
4. Ως προς την παράγραφο 5 «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ»
καθιερώνουμε και εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση
για 240 ώρες απογευματινές έως το τέλος του χρόνου
για τον παρακάτω υπάλληλο:
Ένας (1) επιπλέον μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ ΔΙ−
ΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ στο Γραφείο Δημάρχου
5. Ως προς την παράγραφο 2 «Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΩΝ» καθιερώνουμε και εγκρίνουμε υπερωριακή απα−
σχόληση για 240 ώρες απογευματινές και 192 ώρες
νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων έως το τέλος
του χρόνου για τους παρακάτω υπαλλήλους:
Ένας (1) επιπλέον υπάλληλος ΙΔΟΧ κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣ−
ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) στο Τμή−
μα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων
Ένας (1) επιπλέον υπάλληλος ΙΔΟΧ κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙ−
ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ στο Τμήμα Έργων Υποδομής
Για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών
αναγκών ακολουθεί πίνακας με το ύψος δαπανών και
κωδικούς ανά υπηρεσία.
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Ι) Υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή

Ποσό

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες
Αποζημίωση για υπερωριακή
10.6012.01 εργασία

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία επιβαρύνει κατά
το αντίστοιχο ποσοστό τους κωδικούς εργοδοτικών
εισφορών στον προϋπολογισμό του 2016 ήτοι:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή

Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ − Υγειονομικής
10.6051.02 Περίθαλψης
10.6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη
II) Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Περιγραφή

Ποσό

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες
Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων με σύμβαση
10.6022.01 αορίστου χρόνου
8.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και
κοινωνικής πολιτικής
Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων με σύμβαση
15.6022.01 αορίστου χρόνου
12.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 45 Υπηρεσία νεκροταφείων
Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων με σύμβαση
45.6022.01 αορίστου χρόνου
3.500,00
Η παραπάνω υπερωριακή εργασία επιβαρύνει κατά
το αντίστοιχο ποσοστό τους κωδικούς εργοδοτικών
εισφορών ήτοι:
Κ.Α.Ε.

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
15.6052.01 σύμβαση αορίστου χρόνου.
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
45.6052.01 σύμβαση αορίστου χρόνου.
Ill) Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Περιγραφή

Ποσό

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων
Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων με σύμβαση
30.6042.01 ορισμένου χρόνου
6.000,00
Η παραπάνω υπερωριακή εργασία επιβαρύνει κατά
το αντίστοιχο ποσοστό τους κωδικούς εργοδοτικών
εισφορών ήτοι:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
30.6054.01 προσωπικού

Περιγραφή

Ποσό

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες
Αποζημίωση για νυχτερινή
εργασία προς συμπλήρωση
10.6012.02 κανονικού ωραρίου
2.000,00
II) Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Περιγραφή

Ποσό

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες
Αποζημίωση για νυχτερινή
εργασία προς συμπλήρωση
κανονικού ωραρίου αορίστου
10.6022.02 χρόνου
500,00
III) Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Αντίστοιχα και η αποζημίωση για νυχτερινή εργασία
προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου, επιβαρύνει κατά
το αντίστοιχο ποσοστό τους κωδικούς εργοδοτικών
εισφορών όπως αυτοί περιγράφονται, ανάλογα το είδος
της εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση της αποζημί−
ωσης για υπερωριακή εργασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγ. Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 68
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Σ/23163/1417
απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της “Μου−
σικής Σχολής Θαλής’’ ως προς την επωνυμία της
Σχολής.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Περιγραφή

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
10.6052.01 σύμβαση αορίστου χρόνου.

Κ.Α.Ε.

Ι) Υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου

Κ.Α.Ε.

10.6051.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ

Κ.Α.Ε.

Β) Όσον αφορά τη νυχτερινή εργασία προς συμπλή−
ρωσης του καθημερινού ωραρίου, το αντίστοιχο ύψος
των δαπανών έχουν ως εξής
Κ.Α.Ε.

23.500,00
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Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 75 παρ. I τομέας στ στοιχείο 28
Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρ−
θρου 94 του Ν. 3852/2010.
β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
γ. την παρ. I του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010.
δ. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−
μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α΄/1976).
ε. Τις διατάξεις του Β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966).
στ. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/
1216/31−3−2011 (ΦΕΚ 693/29−4−2011 τεύχος Β΄).
ζ. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
η. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19−10−2004 υπουργι−
κή απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004).
θ.1. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7−2−1994 από−
φαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων
Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μου−
σικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β΄/23−2−1994).
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2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Σ/23163/1417 απόφα−
ση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Μουσικής Σχολής
Θαλής Κ.Σκιαδά».
ι. Την υπ’ αριθμ. 20/2016 απόφαση του Δημάρχου Αμα−
ρουσίου περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο.
κ. Την υπ’ αριθμ. 008241/19−2−2016 αίτηση της Σκιαδά
Δροσούλας ιδιοκτήτριας της “Μουσικής Σχολής Θαλής’’
με την επωνυμία ’’Μουσικής Σχολής Θαλής’’ με την οποία
ζητάει την αλλαγή της επωνυμίας σε “Ωδείο Θαλής
Παράρτημα Αμαρουσίου’’, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την αλλαγή επωνυμίας της “Μουσικής
Σχολής Θαλής’’ ιδιοκτησίας της Σκιαδά Δροσούλας, που
βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Χατζηαντωνίου και
25ης Μαρτίου 2, σε “Ωδείο Θαλής Παράρτημα Αμαρουσίου’’.
Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Αμαρουσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2016
Ο Αντιδήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ
F
Aριθμ. απόφ. 138
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για απογευματινές
ώρες εργασίμων ημερών, για υπαλλήλους με πρό−
σθετα καθήκοντα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. γ΄ του άρθρου 7 του
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16−12−2015), βάσει των οποίων
στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β΄
του ανωτέρω νόμου εντάσσονται οι Ι.Δ.ΑΧ. και Ι.Δ.Ο.Χ.
υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4354/2015 περί
καταργήσεως γενικών ή ειδικών διατάξεων κατά το μέ−
ρος που αυτές ρύθμιζαν θέματα που θίγονται από τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του αυτού νόμου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/16−12−2015), με τις οποίες καθορίζονται η διαδι−
κασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και το ύψος
αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
138/Α΄/10−6−2011) με τις οποίες καθορίζεται το εβδομαδι−
αίο υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του
Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ..
6. Την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (ΦΕΚ 1659/
τ.Β΄/26−7−2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής με−
ταρρύθμισης με θέμα «καθιέρωση ωρών προσέλευσης
και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπη−
ρεσιών και των ΝΠΔΔ».
7. Το με αριθμ. 2931/Β΄/31−12−2015 ΦΕΚ για την καθι−
έρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής.
8. Την υπ’ αριθμ. 228/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φυλής με την οποία ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός του έτους 2016.

9. Την από 8−1−2016/Δ.Υ. βεβαίωση του Τμήματος Λο−
γιστηρίου, Προϋπολογισμού και Εξόδων της Δ/νσης
Οικονομικών υπηρεσιών.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
(ΦΕΚ 3161/Β΄/30−12−2011).
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
12. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
13. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και
το γεγονός ότι η αντιμετώπισή τους συνίσταται στις με−
γάλες μη δομημένες περιοχές και αχανείς εκτάσεις που
περιλαμβάνει ο Δήμος, στις επείγουσας φύσης εργασίες
που προκύπτουν, στην εξαιρετική σώρευση εργασίας, που
επιβάλλουν την απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρί−
ου εργασίας, τριών (3) Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου
για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων εργασιών
στους τομείς δραστηριοτήτων τους, που αποσκοπούν
στην καλύτερη λειτουργία του Δήμου καθώς και δέκα (10)
υπαλλήλων του Δήμου (μονίμων, αορίστου και ορισμένου),
διαφόρων ειδικοτήτων, για την γραμματειακή υποστήριξη
των πολιτικών οργάνων του Δήμου, δηλαδή, Δημοτικού
Συμβουλίου, και Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Άνω
Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής, γραμματειακή υποστήριξη
των εποπτευομένων ν.π.δ.δ. του Δήμου (οργάνωση συνε−
δριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή,
διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων,
ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλ−
λογικών οργάνων) και για την σύνταξη ληξιαρχικών πρά−
ξεων Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής, με συγκρότηση
συνεργείων και θα πραγματοποιείται κατόπιν εκδόσεως
εκ του αρμοδίου οργάνου σχετικής απόφασης κατανομής
των ωρών ανά υπάλληλο, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για το έτος
2016 την εργασιακή απασχόληση για τρεις (3) Ειδικούς
Συνεργάτες Δημάρχου και δέκα (10) υπαλλήλους – μονί−
μους, αορίστου και ορισμένου χρόνου – διαφόρων ειδι−
κοτήτων του Δήμου Φυλής, για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως
απογευματινής εργασίας πέραν του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου, ανά υπάλληλο.
Αναλυτικά οι υπηρεσίες, οι ειδικότητες, ο αριθμός
των υπαλλήλων και η κατανομή των ωρών υπερωρια−
κής απασχόλησης, κατά περίπτωση, για όλο το έτος,
θα έχουν ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡ.
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1

120

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1

120

9913

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ

1

120

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

120

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

8

720

ΔΕ ΧΕΙΡ. Η/Υ

1

120

Β. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται σχετική
δαπάνη που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
Δήμου Φυλής οικονομικού έτους 2016, ύψους 569.953,68 €
συνολικά και έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις
στους κάτωθι ΚΑ:
6031, 10.6012.10001, 15.6012.10001, 20.6012.10001,
25.6012.10001, 30.6012.10001, 35.6012.10001, 40.6012.10001,
50.6012.10001, 10.6022.10001, 15.6022.10001, 20.6022.10001,
25.6022.10001, 30.6022.10001, 35.6022.10001, 40.6022.10001,
10.6042.10001, 15.6042.10001, 20.6042.10001, 35.6042.10002,
20.6012.10002, 25.6012.10002, 35.6012.10002, 20.6022.10007,
25.6022.10003, 35.6022.10002, 20.6042.10003, 35.6042.10002,
15.6022.10003, 20.6012.10003, 25.6012.10003, 35.6012.20001,
20.6022.10008, 25.6022.10004, 35.6022.10003, 20.6042.10008,
35.6042.10004.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άνω Λιόσια 24 Φεβρουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
F
Aριθμ. απόφ. 3582/1−25−2−2016
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης α) μονίμων
υπαλλήλων και β) υπαλλήλων με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του Τ.Π. και Δα−
νείων για το Α΄ Εξάμηνο του 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δι−
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολο−
γικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄), σε συνδυασμό με την
αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών.
2. Το Π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακα−
ταθηκών και Δανείων».
3. Την ανάγκη διεκπεραίωσης επιτακτικών επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών λόγω των εξειδικευμένων
αντικειμένων του Τ.Π. και Δανείων ως ειδικού χρηματο−
πιστωτικού Οργανισμού, θεματοφύλακα και διαχειριστή
των παρακαταθηκών, με μεγάλο πλήθος συναλλαγών,
από το υπάρχον διαρκώς μειούμενο προσωπικό − εντός
του κανονικού ωραρίου εργασίας − παρά τον παράλλη−
λο πολλαπλασιασμό των αρμοδιοτήτων και των αντι−
κειμένων του, τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται στην
με αριθμ. 14949/23−2−2015 εισήγηση της Προϊσταμένης
Γενικής Δ/νσης.
4. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη ύψους 219.350,00 € περίπου, η οποία

θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Παρακατα−
θηκών και Δανείων, οικονομικού έτους 2016 (Κ.Α.Ε. 0261
«Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης», Κ.Α.Ε. 0552
«Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπά Ταμεία», Κ.Α.Ε. 0551
«Εισφορές ΙΚΑ» και Κ.Α.Ε. 0555 «Εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΟΠΑΔ»), αποφασίζει:
Εγκρίνει την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής
απασχόλησης, για το Α΄ εξάμηνο 2016, ως εξής:
Α) μέχρι 243 μονίμων υπαλλήλων του Τ.Π. και Δανείων
(Κ.Υ, Καταστημάτων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας)
για σύνολο ωρών 29.160 δηλαδή για το Α΄ εξάμηνο του
2016 και κατά ανώτατο όριο 120 ώρες συνολικά για κάθε
υπάλληλο κατά κατηγορία ως κάτωθι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ

112

13440

ΤΕ

12

1440

ΔΕ

95

11400

ΥΕ

24

2880

ΣΥΝΟΛΟ:

243

29160

Β) μέχρι 33 υπαλλήλων του Τ. Π. και Δανείων με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Κ.Υ.,
Καταστημάτων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας) για
σύνολο ωρών 3.960 για το Α΄ εξάμηνο του 2016 και κατά
ανώτατο όριο 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο
κατά κατηγορία ως κάτωθι:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

14

1680

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

0

0

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σύνολο:

19

2280

33

3960

Γ) Σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπο−
λογισμό του Τ. Π και Δανείων έτους 2016, σύμφωνα με
το από 24−2−2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος
Α΄ Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
(Δ2), τα οποία αναλυτικώς αναγράφονται ως κατωτέρω:
1) η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση 243 μονίμων
υπαλλήλων, 120 ώρες ανά υπάλληλο (29.160 ώρες συνο−
λικά), θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 187.000,00 €
περίπου και θα βαρύνει τους ΚΑΕ:
α) 0261: «Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης»

175.000,00€

β) 0552: «Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπά
Ταμεία»

2.000,00€

γ) 0551: «Εισφορές ΙΚΑ»

2.500,00€

δ) 0555: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ
ΟΠΑΔ»

8.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 187.000,00€
2) η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση 33 υπαλ−
λήλων Ι.Δ.Α.Χ., 120 ώρες ανά υπάλληλο (3.960 ώρες συ−
νολικά), θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 32.350,00 €
περίπου και θα βαρύνει τους ΚΑΕ
α) 0261: «Αποζημίωση υπερωριακής
απασχόλησης»

24.350,00€
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β) 0552: «Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπά
Ταμεία»

1.500,00€

γ) 0551: «Εισφορές ΙΚΑ»

6.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ 32.350,00€

Δ) Μετά από εισήγηση του καθ’ ύλην, αρμόδιου Προ−
ϊσταμένου Δ/νσης (ή Προϊσταμένου Τμήματος, σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προϊσταμένου Δ/
νσης) θα συγκροτείται συνεργείο υπερωριακής απασχό−
λησης με απόφαση, στην οποία θα αναγράφονται ονο−
μαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το χρονικό διά−
στημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο
κατά μήνα. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος Δ/νσης

(ή Προϊστάμενος Τμήματος, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Προϊσταμένου Δ/νσης) που εποπτεύει
τους υπαλλήλους του στην υπερωριακή τους απασχό−
ληση, θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των
υπαλλήλων και θα τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο ο
κάθε υπάλληλος θα υπογράφει για το χρόνο και το
έργο της υπερωριακής του εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ
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