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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή στο Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016.

2

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / ΓΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως ισχύει.

3

Κατανομή προσωπικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έτους 2016.

4

Απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών στο
προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5

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

6

Aύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Πωγωνίου.

7

Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο
Ξάνθης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 208/2016
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

8

Kαθιέρωση υπερωριακής εργασίας μίας υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. του γραφείου Ληξιαρχείου του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας
Ν. Ιωνίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

9

Kαθιέρωση υπερωριακής εργασίας ενός υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων
Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Αρ. Φύλλου 3444

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./97/18266
(1)
Κατανομή στο Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Το Π.δ. 24/27-1-2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Το Π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθμ. Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
6. Το αριθμ. πρωτ. 44125Φ.300.2/5-7-2016 έγγραφο
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
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7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή του Ρέρρα Νικηφόρου του Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2800/2000
στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΤΕ Υγείας Πρόνοιας
(Μαιευτικής)

4 ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5

ΔΕ Τεχνικός/Μηχ/γίας/
Συγκολλητής Μετάλλων

ΣΚΟΥΝΤΑ ΡΑΛΛΟΥ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

6 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΧΡΥΣΑ ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Ι

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./96/οικ.26366
(2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / ΓΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των
κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Την απόφαση Υ21/6-12-2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 3812/2009.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990),
όπως ισχύει, ως εξής:
Στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ κατανέμονται οι κάτωθι:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
2

ΜΕΛΙΓΚΑΡΗ
ΜΑΡΙΝΑ

Αθήνα,10 Οκτωβρίου 2016
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

1

3

Τεύχος Β’ 3444/25.10.2016

ΛΟΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΚΛΑΔΟΣ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./98/οικ.26365
(3)
Κατανομή προσωπικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έτους 2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Το Π.δ. 24/27-1-2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Το Π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθμ. Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./149/20761/9-9-2016
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή προσωπικού έτους 2016, ως εξής:
Ανάκληση στην Ενεργό Υπηρεσία του ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μόνιμου εν Εφεδρεία Αξιωματικού εν αποστρατεία, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.δ. 1400/1973
(ΦΕΚ 114/Α΄) «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών
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των Ενόπλων Δυνάμεων» και του άρθρου 38 του
Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α΄) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα
Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και
συναφείς διατάξεις» όπως ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 16755
(4)
Απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 5 του άρθρου 2 του N. 4375/2016 (Α΄ 51)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 20 του N. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
3. Της παρ. 3 του άρθρου 108 του N. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
4. Των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Νομοθετικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και μετονομασία της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Της υπ’ αριθμ. Υ10 από 25-9-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ιωάννη Μουζάλα» (Β΄ 2109), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ144 από 11-4-2016 όμοιας (Β΄ 993).
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8. Της με αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) με
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
9. Το γεγονός ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
έκτακτες και επείγουσες ανάγκες λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων μεταναστευτικών ροών και τα αυξημένα αιτήματα διεθνούς προστασία, καθώς και για την υλοποίηση
της από 18-3-2016 συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας
και των υπ’ αριθμ. 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015
και 2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 αποφάσεων
του Συμβουλίου της Ε.Ε. απαιτείται καθορισμός ωραρίου
εργασίας με το σύστημα εναλλαγής βαρδιών και υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας για το τακτικό ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό της Υπηρεσίας
Ασύλου για το έτος 2016.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 14317/16-9-2016 απόφαση
δέσμευσης πίστωσης για τον ΚΑΕ 0512 του φορέα 07440 (ΑΔΑ: 7Σ4Ζ465ΦΘΕ-Ι3Ο).
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται
δαπάνη για το δεύτερο εξάμηνο συνολικού ύψους
51.800,00 €, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, όπως προκύπτει και από την με αριθμ. πρωτ.
2/74395/12-9-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθιερώνεται εργασία με το σύστημα εναλλαγής βαρδιών, καθώς και υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο
και Δεκέμβριο του οικονομικού έτους 2016 για τους υπαλλήλους που ανήκουν στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου τους, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες
λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων μεταναστευτικών ροών.
Άρθρο 2
Για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου,
εγκρίνεται ο καθορισμός υπερωριακής εργασίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο
και Δεκέμβριο του οικονομικού έτους 2016 ως ακολούθως:

Προτεινόμενος αριθμός
υπαλλήλων

Εργασία Κυριακών
και εξαιρεσίμων
ημερών πέραν της
υποχρεωτικής
από 6η πρωϊνή 22η ώρα

50 τακτικοί ή με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
16 ώρες ανά
χρόνου υπάλληλοι κλάδου Ε.Ε.Π. /
υπάλληλο/μήνα
Π.Ε. Διοικητικού /Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού
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6 τακτικοί ή με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου υπάλληλοι κλάδου Τ.Ε.
Διοικητικού Λογιστικού

16 ώρες ανά
υπάλληλο/μήνα

50 τακτικοί ή με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
16 ώρες ανά
χρόνου υπάλληλοι κλάδου Δ.Ε.
υπάλληλο/μήνα
Διοικητικού Λογιστικού
Το προαναφερόμενο προσωπικό της Υπηρεσίας
Ασύλου δύναται να έχει καθήκοντα: α) καταγραφής και
εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, β) διεκπεραίωσης διοικητικών ενεργειών που αφορούν τις αιτήσεις
διεθνούς προστασίας, γ) τεχνικής υποστήριξης, δ) διοικητικής υποστήριξης και δ) μέριμνας για την ασφαλή
προσέλευση και διαχείριση των προσερχομένων στην
Υπηρεσία Ασύλου.
Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου με απόφασή
της καθορίζει τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν,
τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και τις ώρες απασχόλησής τους ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας
Ασύλου.
Άρθρο 3
Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου ή μέρος αυτού
δύναται, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διευθύντριας
Ασύλου, να απασχολείται με το σύστημα εναλλαγής βαρδιών. Οι βάρδιες και το ωράριο εργασίας καθορίζονται
ως ακολούθως:
1η βάρδια: ώρα προσέλευσης 06:00 και ώρα αποχώρησης 14:00.
2η βάρδια: ώρα προσέλευσης 14:00 και ώρα αποχώρησης 22:00.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 169492 /Δ1
(5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
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σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του Ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013
(193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του Ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου .. και άλλες διατάξεις», του
άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες
διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (118 Α΄)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
Ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-3-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/125654/Δ5/10-9-2013
(192 Β΄/31-1-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην Χρυσικού Ελισάβετ - Μαρία.
6. Την από 29-9-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου ως προς τον αριθμό των νηπίων.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/51437/26-9-2016 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 197109/Α1/4-12-2015 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΦΕΚ 2654/τ.Β΄/
9-12-2015).
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/125654/
Δ5/10-9-2013 (192 Β΄/31-1-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, ως προς τον αριθμό των
νηπίων, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ - ΜΑΡΙΑ, άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο,
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΜΑΡΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Δευκαλίωνος 117, Νέα Δημητριάδα στο Βόλο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3444/25.10.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2016
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Ι

(6)
Aύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Πωγωνίου.
Με την αριθμ. 167/22-7-2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, της παρ. 1
του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 και την αριθμ. πρωτ.
1425/24-2-2016 αίτηση της κάτωθι, αυξάνεται το ωράριο
εργασίας της υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μαριάννας Λυκομάνη, του
Βασιλείου, κατηγορίας / ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών
Σχολικών Μονάδων, του ανωτέρω Δήμου, από μερικής
απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης (σαράντα -40ώρες εβδομαδιαίως), για τους λόγους που αναφέρονται
στην ως άνω απόφαση.
(Αριθμ. απόφ. του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας 140061/20-9-2016 περί ελέγχου νομιμότητας της με αριθμ. 167/2016 απόφασης του ΔΣ του
Δήμου Πωγωνίου).
(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του ως άνω
Δήμου για την πρόβλεψη της προκαλούμενης δαπάνης
οικ. 6632/7-3-2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας οικ. 156732 /12-10-2016).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 3685
(7)
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο
Ξάνθης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 208/2016
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/
30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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3. Το Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
4. Την υπ’ αριθμ. 54218/11-7-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
5. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
11 του Ν. 3082/2001 και το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».
6. Το υπ’ αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων».
7. Την με αριθμ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2014) Π.Υ.Σ.
«Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».
8. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/
14-4-2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν
η θέση είναι κενή.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 24408/30-6-2016, αναφορά της
Δ.Τ.Υ. του Δ. Ξάνθης προς το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης, με την οποία η Προϊσταμένη της
παραπάνω υπηρεσίας εισηγείται επί των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με συνημμένη Τεχνική
Έκθεση (Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων) καθώς και
σχετικό οριζοντιογραφικό απόσπασμα αποτύπωσης σήμανσης, όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την παραπάνω Υπηρεσία.
10. Την υπ’ αριθμ. 84/2016, ομόφωνη απόφαση του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης η οποία αφορά σε εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
11. Την υπ’ αριθμ. 64/2016 ομόφωνη απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης για εισήγηση προς το Δ.Σ. Ξάνθης σχετικά με την εφαρμογή
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 3685/9-9-2016 έγγραφο του Δήμου Ξάνθης, με το οποίο διαβιβάζεται στην Υπηρεσία η
υπ’ αριθμ. 208/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την εφαρμογή των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δ. Ξάνθης:
Διαμόρφωση θέσεως φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων επί της οδού Πλάτωνος αρ. 18 για την εξυπηρέτηση
των παρόδιων καταστημάτων με τις παρακάτω επισημάνσεις:
1. Η υπό διαμόρφωση θέση θα είναι μη αποκλειστικής χρήσης και όπως ορίζεται από την υπ’ αριθμ. 247/
1-8-2016 απόφαση Δ.Σ. Ξάνθης.
2. Για την εν λόγω θέση ισχύει το ωράριο εφοδιασμού
καταστημάτων της πόλης, όπως ορίζεται με την υπ’
αριθμ. 443/8-8-2011 απόφαση Δ.Σ. Ξάνθης, ήτοι 06.30 10.00 και 15.00-17.00.
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3. Μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων η θέση θα εξυπηρετεί τη στάθμευση Ι.Χ.
οχημάτων, όπως ορίζεται από την 247/1-8-2016 απόφαση Δ.Σ. Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση θα ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήμανσης ή/και των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα.
2. Ο Δήμος Ξάνθης είναι αρμόδιος για την υλοποίηση
των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, εντός διαστήματος τριάντα (30)
ημερών από την παραλαβή της. Από τις διατάξεις της
παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη,11 Οκτωβρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 88305
(8)
Kαθιέρωση υπερωριακής εργασίας μίας υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. του γραφείου Ληξιαρχείου του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Ν.
Ιωνίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται,
από 1-1-2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού, μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών,
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς
και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών
που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του
μήνα.
2. Την αριθμ. 554/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 2746/10-10-2012
ΦΕΚ τ.Β΄, με την οποία καθορίστηκε εξαιρετικό ωράριο
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, μεταξύ των οποίων
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περιλαμβάνονται και τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου.
3. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-Π07)
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του
Ν. 4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
5. Το αριθμ. 86440/5-10-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Θεμάτων, στο
οποίο επισημαίνεται η ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, της υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Τμήματος
Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας
Ελένης Κολέτσιου του Δημητρίου, ειδικότητας Διοικητικού ΔΕ, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του
2016, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές
ανάγκες του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Ιωνίας του Δήμου, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις
των Ν. 344/1976 και Ν. 4144/2013 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων πρέπει να παραμένει ανοιχτό
πέραν του κανονικού ωραρίου και στο οποίο εργάζεται
μόνο μία υπάλληλος που είναι και η Ληξίαρχος.
6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς
του προϋπολογισμού του Δήμου.
7. Την αριθμ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί
τα καθήκοντα του Δημάρχου, αποφασίζουμε:
Την υπερωριακή εργασία, καθώς και την εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της υπαλλήλου
ΙΔΑΧ του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής
Ενότητας Νέας Ιωνίας Ελένης Κολέτσιου του Δημητρίου, ειδικότητας Διοικητικού ΔΕ με βαθμό Β΄, κατά τους
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές ανάγκες του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου,
το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4144/2013
και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων πρέπει
να παραμένει ανοιχτό πέραν του κανονικού ωραρίου.
Προτεινόμενος
Υπερωριακή
Υπερωριακή
αριθμός υπαλλήλων απογευματινή κατά τις Κυριακές
εργασία
και Αργίες
1 υπάλληλος ΙΔΑΧ
40 ώρες
32 ώρες
ειδικότητας
Διοικητικού ΔΕ
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 72
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 355,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 10-6022.001
ποσού 3.000,00 €.
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται
με βεβαίωση του οικείου διευθυντή περί της υπερωριακής απασχόλησης του υπαλλήλου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3444/25.10.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 11 Οκτωβρίου 2016
Ο Ασκών τα καθήκοντα του Δημάρχου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 88303
(9)
Kαθιέρωση υπερωριακής εργασίας ενός υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται,
από 1-1-2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού, μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών,
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς
και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών
που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του
μήνα.
2. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-Π07)
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του
Ν. 4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
4. Το αριθμ. 86439/5-10-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Θεμάτων, στο οποίο επι-
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σημαίνεται η ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης ενός
υπαλλήλου του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, κατά τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο του 2016, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
ανάγκες της υπηρεσίας που αφορούν στη φύλαξη του
δημοτικού κτιρίου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων και τυχόν έκτακτων πολιτιστικών εκδηλώσεων, τέλεσης πολιτικών γάμων, συμβουλίων, κ.λπ..
5. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς
του προϋπολογισμού του Δήμου.
6. Την αριθμ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί
τα καθήκοντα του Δημάρχου, αποφασίζουμε:
Την υπερωριακή εργασία ενός υπαλλήλου του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Νέας
Ιωνίας, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του
2016, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τακτικές και
έκτακτες ανάγκες φύλαξης του δημοτικού καταστήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγραμματισμένων
και τυχόν έκτακτων πολιτιστικών εκδηλώσεων, τέλεσης
πολιτικών γάμων, συμβουλίων κ.λπ., ως εξής:
Προτεινόμενος αριθμός
υπάλληλων

Υπερωριακή
απογευματινή εργασία

1 υπάλληλος ΙΔΑΧ
40 ώρες
ειδικότητας Φύλακα Κτιρίων
ΔΕ
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 40
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 160,00 €.
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί : 10-6022.001
ποσού 3.000,00 €.
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται
με βεβαίωση του οικείου διευθυντή περί της υπερωριακής απασχόλησης του υπαλλήλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 11 Οκτωβρίου 2016
Ο Ασκών τα καθήκοντα του Δημάρχου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02034442510160008*

