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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4843 (1)
    Κηδεία του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου με δημό−

σια δαπάνη.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 409/1976 «Περί 

καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κη−

δευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α΄/11.8.1976) όπως 
εκάστοτε ισχύει.

2. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό, 
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός και 
Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, αποφα−
σίζουμε:

Την τέλεση της κηδείας του πρώην Υπουργού και 
Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου με δημό−
σια δαπάνη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 F
     Αριθμ. οικ. 2105 (2)

Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Χίου.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύουν.

2. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις».

3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7) 
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη −μέλη για 
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών” και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Του Π.δ. 104/2012 (Α΄ 172), ιδίως της παρ. 3 του άρ−
θρου 1 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από το Π.δ. 133/2013 (ΦΕΚ 
Α΄ 198) και ισχύει.
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5. Του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

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

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΙΟ/26.9.15 (ΦΕΚ Β΄ 2109) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα».

8. Του εδαφίου 35 του άρθρου 1 της με αριθμ. 
3782/28.4.15 (Β΄ 823) απόφασης της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Διευθύντρια της 
Υπηρεσίας Ασύλου».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο θα 
εδρεύει και θα λειτουργεί εντός του Κέντρου Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης στην Χίο, το οποίο θα είναι αρμόδιο 
για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προ−
στασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που φιλοξενούνται 
στο προαναφερόμενο Κέντρο.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016 

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 F
     Αριθμ. 4687/1255 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ. 10035/6605/378/30−12−2011 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 417), «Βεβαίωση χρόνου 
ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμέ−
νων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 

66 Α΄).
2. Την αριθμ. Οικ. 44549/Δ9.12193/2015 (Β΄ 2169), «Ανάθε−

ση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο 
Πετρόπουλο».

3. Την αρ. 186/28/18−12−2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το 
ΑΠ. Γ23/2/29−1−2016 έγγραφο.

4. Το άρθρο 90 του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το 
γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 
2 της αριθμ. Φ. 10035/6605/378/30−12−2011 υπουργικής 
απόφασης (Β 417) ως εξής:

Άρθρο 2
Έκδοση Βεβαίωσης − Επίδοση

«Αρμόδια όργανα για την εξέταση των αιτημάτων 
και της έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν 

τη συνταξιοδότηση είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την 
απονομή συντάξεων καθώς και τα τμήματα παροχών 
συντάξεων όλων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 F
     Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/ 
46573/5622/4984/307 (4)
Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας 

εκκαθαριστή Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πο−
λιτισμού Α.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 64 (παρ. 2) του Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ 

180/Α΄/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β. του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014), όπως ισχύει.

γ. του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού... Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ Α΄ 114),

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

2. Την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/516/03.01.2012 (ΦΕΚ 2/Β΄/ 
03.01.2012) υπουργική απόφαση, με την οποία ορίστηκε ο 
εκκαθαριστής του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πο−
λιτισμού Α.Ε. καθώς και ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/ 
77470/2840/2421/81/20.08.2012 (ΦΕΚ 2410/Β΄/31.08.2012), 
ΥΠΑΙΘΠΑ−ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/ 25835/4829/4082/ 
260/ 21.02.2013 (ΦΕΚ 464/Β/26.02.2013), ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/ 
ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/138168/20896/17368/1046/ 02.09.2013 (ΦΕΚ 
2539/Β΄/10.10.2013, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2689/
Β΄/22.10.2013), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/105032/13995/ 
12290/709/25.04.2014 (ΦΕΚ 1047/Β΄/28.04.2014), ΥΠΠΟΑ/ 
ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/337959/9270/8379/300/ 
24.12.2014 (ΦΕΚ 847/ΥΟΔΔ/ 31.12.2014), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥ−
ΗΔ/ΔΔΑΑΔΔ/ΤΥΕΦΤΠ/77364/9725/ 9009/372/26.03.2015 
(ΦΕΚ 575/Β΄/08.04.2015), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΥΕΦΤΠ/184579/21698/19320/898/3−7−15 (ΦΕΚ 1734/
Β΄/ 18.8.2015) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
284963/34926/31473/1328/16−10−2015 (ΦΕΚ 2253/Β΄/19−10−2015) 
όμοιες αποφάσεις με τις οποίες παρατάθηκε η προθε−
σμία λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαριστή του 
ως άνω Οργανισμού.

3. Το υπ’ αρ. 1062/5−2−2016 έγγραφο του εκκαθαριστή 
του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., 
σχετικά με την παράταση της προθεσμίας λήξης πε−
ριόδου εκκαθάρισης και θητείας του εκκαθαριστή του 
προαναφερόμενου Οργανισμού.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη η οποία βαρύνει τα έσοδα της υπό εκκαθάρισης 
εταιρείας, αποφασίζουμε:
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Παρατείνουμε, από τη λήξη της έως και τις
30−9−2016, την προθεσμία λήξης της εκκαθάρισης του 
Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. καθώς 
και τη θητεία του εκκαθαριστή Δημήτριου Αγγέλου του 
Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ AM 497251, Οικονομολόγου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

 F
     Αριθμ. 36555/1024 (5)
Χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης 

της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επι−
κύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, μετά το 
Ν.3852/2010.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ.1 περ.ιγ. και 186 

παρ.II περ. θ αρ.12 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2010/τ.
Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11παρ.2 εδ.γ του 
Π.δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/27−12−2010/τ.Α΄) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

3. Την αριθμ. 2901/187/28−1−2011 απόφαση του Περιφερει−
άρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός προϊσταμένων τμημάτων 
των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

4. Την αριθμ. 2899/185/28−1−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Τοποθετήσεις υπαλλήλων 
στις υπηρεσιακές μονάδες της έδρας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αι−
τωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας».

5. Το αρ. 5325/2−2−2011 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, 
Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, 
Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότη−
τας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος.

6. Την αριθμ. Οικ.22797/658/26−01−2016 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ηλείας με θέμα «Μετακίνηση 
Προϊσταμένων Τμημάτων».

7. Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος των πι−
στώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε την Τσαπάρα Ελένη του Νικολάου, 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού — Οικονομικού με βαθμό Γ΄, προ−
ϊσταμένη του τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Δι−
οικητικού — Οικονομικού Περιφερειακής ενότητας Ηλείας 
με αναπληρωτή της την υπάλληλο του τμήματος Προσω−
πικού και Μισθοδοσίας Ρηγόπουλου Ευγενία του Ευθυμί−
ου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών — Γραμματέων με βαθμό Β΄, 
με ταχυδρομική διεύθυνση Μανωλοπούλου 31, τηλέφω−
να 2621360373 2621360356 αντίστοιχα, ΦΑΧ 2621360353 
και e−mail: ddo.ilia@pde.gov.gr. για την χορήγηση και την 
υπογραφή των Επισημειώσεων της Σύμβασης της Χάγης 
σύμφωνα με την ισχύουσα για το θέμα αυτό νομοθεσία 
και την τήρηση του σχετικού βιβλίου πρωτοκόλλου.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε προγενέστερη για το αντικείμενο αυτό απόφαση 
καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πύργος, 11 Φεβρουαρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

 F
     Αριθμ. 10/603 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας του 

έτους 2016 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δη−
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Το έγγραφο Γ.Λ.Κ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 «Παροχή οδη−
γιών για την εφαρμογή του Ν. 4354/2015.

4. Την υπ’ αριθμ. οικ.461114(9980)/18−11−2014 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Με−
ταβίβαση συγκεκριμένων Αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»στους 
Αντιπεριφερειάρχες,στον Εκτελεστικό Γραμματέα και 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων,Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/21−11−2014).

5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
(απογευματινής) για τους υπαλλήλους της Γεν. Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα για την 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Πε−
ριφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (που ασχολούνται με 
έλεγχο διευρυμένου ωραρίου φαρμακοποιών,επισιτιστικό 
πρόγραμμα ΤΕΒΑ, ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, 
διενέργεια ιδιωτικών υιοθεσιών και ψυχολογικής στήριξης 
θετών γονέων − αναδόχων − παιδιών και εφήβων, παρου−
σία σε ανακρίσεις ανηλίκων στα αστυνομικά τμήματα, 
επιδημιολογική επιτήρηση για την διασφάλιση της δημό−
σιας υγείας των πολιτών, καταγγελίες πολιτών για προ−
βλήματα ηχορύπανσης από μουσική καταστημάτων και 
κέντρων διασκέδασης, για οχλήσεις−υγειονομικό έλεγχο 
καταστημάτων εστίασης και αναψυχής που λειτουργούν 
αποκλειστικά και μόνο βραδινές ώρες ή μόνο αργίες, 
καταγγελίες για τροφικές δηλητηριάσεις στις Παιδικές 
Εξοχές, σφράγιση και αποσφράγιση γυμναστηρίων και 
σχολών εκμάθησης αθλημάτων κ.λπ.).

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη,ύψους 
6.540,00€ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 
ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού του 
έτους 2016 για την πληρωμή των υπερωριών των ανω−
τέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε: Την καθιέρωση υπε−
ρωριακής εργασίας (απογευματινής) καθ’ υπέρβαση της 
υποχρεωτικής, για το έτος 2016, για τους υπαλλήλους 
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της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Διεύθυνση Αριθμός
υπαλλήλων

Ώρες
απογευματινής 

εργασίας

Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε.Χαλκιδι−
κής

Επτά (7)
ειδικότητας 

Επαγγελμάτων 
Υγείας

1260

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 5 Φεβρουαρίου 2016

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ
 F

     Αριθμ. 2785 (7)
Έγκριση υπερωριακής νυχτερινής απασχόλησης και απασχόλησης Κυριακές και εξαιρέσιμες έτους 2016.

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος όλου του προσω−
πικού του Δήμου, αποφασίζει για τον διορισμό αυτού, εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις 
για τον διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές κ.λπ.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
3) Την αριθμ. 9/2014 ΑΔΣ (ΦΕΚ 953Β΄/15.04.2014) και την αριθμ. 203/2015 ΑΔΣ (ΦΕΚ 1614Β΄/31.07.2015) απόφαση 

που αφορά την καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία, υπερωριακής απασχόλησης και λειτουργία επί 
24ώρου για ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου και την αριθμ. 12726/10584/14.03.2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 743Β΄/25.03.2014) που αφορά στην καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου.

4) Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν αποδυναμωθεί λόγων συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων 
και μη πρόσληψης νέων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 όλες οι υπηρεσίες 
του Δήμου έχουν επιφορτιστεί με νέες αρμοδιότητες.

5) Την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων, επειγουσών αναγκών που ενδεχομένως να δημιουργηθούν και οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

6) Την από 03/12/2015 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την ύπαρξη σχετικών πι−
στώσεων στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2016, ύψους ποσού: 123.700,00€ και συγκεκριμένα στους ΚΑ.: 
10.6012.01, 10.6022.01, 15.6012.01, 15.6022.01, 20.6012.01, 20.6022.01, 20.6042.02, 30.6012.01, 30.6022.01, 30.6042.01, 35.6012.01, 
35.6022.01, 35.6042.01, 40.6012.01, 40.6022.01, 45.6012.01, 45.6022.01, 45.6042.01, 50.6012.01.

7) Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου.
8) Τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις οποίες προγραμματίζονται οι ώρες των υπαλλήλων 

που θα συμμετέχουν στα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης για του έτος 2016, αποφασίζουμε:
Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, υπερωριακής νυχτερινής απασχόλησης και απασχόλησης Κυριακές 

και εξαιρέσιμες έτους 2016 ως εξής:
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
(ΜΕΧΡΙ 22Η ΩΡΑ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ 22Η ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ 6Η 
ΠΡΩΙΝΗ

ΑΠΟ 6Η
ΠΡΩΙΝΗ−
22Η ΩΡΑ

ΑΠΟ 22Η
ΜΕΧΡΙ 6Η
ΠΡΩΙΝΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ (35) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ − 1.050 2.050

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
(ΜΕΧΡΙ 22Η ΩΡΑ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ 22Η ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ 6Η 
ΠΡΩΙΝΗ

ΑΠ0 6Η
ΠΡΩΙΝΗ−
22Η ΩΡΑ

ΑΠΟ 22Η
ΜΕΧΡΙ 6Η
ΠΡΩΙΝΗ

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ − 450 1.200

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
(ΜΕΧΡΙ 22Η ΩΡΑ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ 22Η ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ 6Η 
ΠΡΩΙΝΗ

ΑΠ0 6Η
ΠΡΩΙΝΗ−
22Η ΩΡΑ

ΑΠΟ 22Η
ΜΕΧΡΙ 6Η
ΠΡΩΙΝΗ

ΕΝΑΣ (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ − 50 100

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ζωγράφου, 17 Φεβρουαρίου 2016 

Η Δήμαρχος
ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ
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      Αριθμ. Αποφ. 20 (8)
Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας Υπηρεσιών 

Δήμου Χανίων έτους 2016.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 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. Τη με αρ. 279/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου Χανίων περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών δήμου (ΦΕΚ 2232/1−8−2012).

6. Τον Ν. 344/1976, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με το άρθρο 35 του Ν. 4144/2013, σύμφωνα με το 
οποίο δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς 
την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, η 
οποία συντάσσεται εντός 24 ωρών από το θάνατο ή 
την πιστοποίηση αυτού.

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

8. Τις σχετικές πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων Οικονομικού έτους 
2016 με Κ.Α. 10−6012, Κ.Α. 10−6022, Κ.Α. 20−6012, Κ.Α.20−
6022, Κ.Α.20−6042, Κ.Α.35−6022,Κ.Α.35−6012, Κ.Α.70−6012, 
Κ.Α.70−6022

9. Τη με αρ. 405/72162/19−11−2015 απόφαση Δημάρχου 
Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση κατά το 
έτος 2016 για τις υπηρεσίες του Δήμου που συνήθως 
καλούνται να αντιμετωπίσουν εποχικές, έκτακτες ή επεί−
γουσες ανάγκες όπως παρακάτω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ηλεκτροφωτισμός − Οδοσήμανση Για όλως εποχικές, 

έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες όπως βλάβες (ηλεκτρι−
κού δικτύου ή/και φωτεινών σηματοδοτών), ατυχήματα 
(π.χ. τροχαία) κ.λπ. και για έκτακτες εποχικές ανάγκες 
όπως πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, μπορούν να 
εργαστούν υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι δέκα πέντε (15) 
υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες εκατόν εί−
κοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, ενώ στην 
καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις 
ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2016 και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το 
δεύτερο.

Κατασκευές
Για όλως εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες 

όπως άμεση αποκατάσταση ζημιών (π.χ. καθιζήσεις), 
οδών, πλατειών και πεζοδρομίων που προκλήθηκαν 
από ατύχημα, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λπ., και για 
έκτακτες εποχικές ανάγκες όπως τελετές και εκδη−
λώσεις (π.χ. εγκατάσταση και αποξήλωση εξέδρων, 
σημαιοστολισμός πόλης), μπορούν να εργαστούν 
υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι δεκαπέντε (15) υπάλλη−

λοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες εκατόν 
είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016,ενώ 
στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων  ημερών δεν μπορεί να 
υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες ενενήντα 
έξι (96) κατά το δεύτερο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑ−
ΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καθαριότητα
Για όλως εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες 

που προκαλούνται από ατυχήματα, ακραία καιρικά φαι−
νόμενα κ.λπ. και για έκτακτες εποχικές ανάγκες όπως 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εθνικές και θρησκευτι−
κές εορτές, επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων, αποψιλώσεις 
και κλαδέματα, τουριστική περίοδος (δεκαπενθήμερο 
Πάσχα ορθόδοξων και καθολικών, τρεις θερινοί μήνες) 
μπορούν να εργαστούν υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι 
εβδομήντα (70) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι 
κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής ερ−
γασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 
και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του 2016. Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες 
νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπο−
ρούν να υπερβούν τις εκατόν ογδόντα (180) ώρες κατά 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες (180) κατά 
το δεύτερο

Πράσινο και Περιβάλλον
Για όλως εποχικές,έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες 

όπως διάνοιξη δρόμων και αποκατάσταση ζημιών από 
πεσμένα δένδρα και κλαδιά, μετά από ακραία καιρικά 
φαινόμενα, πότισμα φυτών σε ημέρες καύσωνα κ.λπ. 
και για έκτακτες εποχικές ανάγκες όπως κλαδέμα−
τα και αποψίλωση για την αντιπυρική προστασία, ευ−
πρεπισμός χώρων πρασίνου για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων, θρησκευτικών εορτών κ.λπ. μπορούν να 
εργαστούν υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι είκοσι (20) 
υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλλη−
λο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες εκατόν 
είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 ενώ 
στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυρι−
ακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν 
τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες ενενήντα έξι (96) 
κατά το δεύτερο.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Για όλως εποχικές,έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες 

όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, δασικές και αστικές 
πυρκαγιές, τροχαία ατυχήματα κ.λπ., για πυροπροστα−
σία εκδηλώσεων καθώς και για ενίσχυση υπηρεσίας 
κατά τις μέρες που από τη Γενική Γραμματεία Πολιτι−
κής Προστασίας, εκδίδεται έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων και ζητά να τεθεί σε 
κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας η υπηρεσία για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν 
εγκρίνουμε να εργαστούν υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι 
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τρείς (3) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα 
ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες 
εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 
ενώ στην καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερ−
βούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες ενενήντα έξι (96) 
κατά το δεύτερο.

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για όλως εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες και 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες του, 
ήτοι στον έλεγχο της στάθμευσης και της κατάληψης 
των κοινόχρηστων χώρων εγκρίνουμε να εργαστούν 
υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι δέκα (10) υπάλληλοι διαφό−
ρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματι−
νής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν 
τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2016 και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ή ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ/ 
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΠΔΔ

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 
του Ν.4354/2015, εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση 
στους υπαλλήλους, οι οποίοι εκτός από τα καθήκοντα 
της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας τους εκτελούν και την υπηρεσία των Ληξι−
αρχείων στις επτά Δημοτικές Ενότητες (7 υπάλληλοι), 
στους υπαλλήλους οι οποίοι τηρούν και συντάσσουν 
τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
και του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας 
(7 υπάλληλοι). Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξά−
μηνο του 2016 και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2016.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ / ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για όλως επείγουσες και εποχικές ανάγκες όπως επι−
σκέψεις επισήμων, πραγματοποίηση εκδηλώσεων συ−
ναντήσεων /συσκέψεων και λοιπές εποχικές,έκτακτες 
ή επείγουσες ανάγκες μπορούν να εργαστούν υπερω−
ριακά κάθε μήνα μέχρι είκοσι (20) υπάλληλοι διαφόρων 
ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξά−
μηνο του 2016 και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Επιπλέον, για το ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου, το 
αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας και δημοσίων σχέ−
σεων και το τμήμα διοικητικής υποστήριξης (γραφείο 
υποστήριξης πολιτικών οργάνων) εγκρίνουμε για τις 
παραπάνω υπηρεσιακές ανάγκες την καθ’ υπέρβαση 
εργασία και ορίζουμε ότι οι ώρες νυκτερινής, Κυρια−
κών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν 
τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες ενενήντα έξι (96) 
κατά το δεύτερο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις παραπάνω υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις 
ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη 
βάση εγκρίνεται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας εφόσον συντρέχουν οι προϋπο−
θέσεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 όπως παρακάτω:

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ−

ΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΕΣ

ΩΡΕΣ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ

ΩΡΕΣ
ΑΡΓΙΩΝ

ΩΡΕΣ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ 

ΑΡΓΙΩΝ
160 20.000 20.000 10.000 4.000

Η συνολική δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση δεν 
μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν γραφεί στον 
προϋπολογισμό του έτους 2016 (συνολικό ποσό 63.096 €) 
για την αιτία αυτή, όπως παρακάτω:

ΚΑ Π/Υ 2016 ΠΟΣΟ ΣΕ €
10−6012.001 17037
10−6012.004 18875
10−6022.001 859
15−6012.001 2500
20−6012.001 8310
20−6012.002 1000
20−6022.001 2550
20−6042.001 2000
35−6012.001 3000
35−6022.001 3000
70−6012.001 2792
70−6022.001 1173_
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 26 Ιανουαρίου 2016 

Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

 F

     Αριθμ. απόφ. 1 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
(Ε.Β.Ε.Α) έτους 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟY ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡIΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έ χοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. στ΄ και 4 παρ. 7 του 

Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων 
κ.λπ.», όπως ισχύει τροποποιηθείς με τα άρθρα 19 και 
επόμενα του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄/6.12.2005).

Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 ΦΕΚ 
176Α΄/16.12.2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

Το Π.δ. 265/8.10.2002 (Οργάνωση των υπηρεσιών του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
(ΕΒΕΑ).

Την αρ.19/18.12.2015 απόφαση της Διοικητικής Επιτρο−
πής του ΕΒΕΑ για παραπομπή του θέματος στο Διοι−
κητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ.
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Την απόφαση που λήφθηκε στην με αρ. 1 συνεδρίαση 
της 27ης Ιανουαρίου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΒΕΑ.

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

Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα, απο−
φασίζει:

Την καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρ−
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για εκατόν τρεις 
(103) υπαλλήλους του ΕΒΕΑ από τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας απόφασης έως 30.6.2016 και σε κάθε περί−
πτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως για 
τον καθένα, καθώς και για το χρονικό διάστημα από 
1.7.2016 έως 31.12.2016 για τον ίδιο ως παραπάνω αριθμό 
υπαλλήλων εκατόν τριών (103) και σε κάθε περίπτωση 
έως εκατόν είκοσι ώρες (120) ώρες εξαμηνιαίως για 
τον καθένα.

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας των ανωτέρω υπαλ−
λήλων θα πραγματοποιηθούν καθ’ υπέρβαση του υπο−
χρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών αναγκών, όπως ενδεικτικά, 
ημερίδες, συνέδρια, συμμετοχή των υπαλλήλων στις 
συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων οι οποίες 
γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας, αντιμετώπιση εκ−
κρεμοτήτων που υπάρχουν στο ΓΕΜΗ (έκδοση ανακοι−
νώσεων, καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, έλεγχος απογραφής 
επιχειρήσεων και μετάπτωση στο ΓΕΜΗ, έκδοση πιστο−
ποιητικών ΓΕΜΗ εγγραφής και μεταβολών) αυξημένος 
όγκος ιστορικών πιστοποιητικών για ΟΑΕΕ λόγω οικο−
νομικής κρίσης και αλλαγής στο ασφαλιστικό, υλοποί−
ηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, διεξαγωγή 
διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών και διαμεσολαβήσε−
ων και διεκπεραίωση κάθε άλλης έκτακτης εργασίας, 
που ήθελε προκύψει και δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί 
στο ωράριο εργασίας.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Επιμελητηρίου χρήσης 2016.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και ειδι−
κότερα, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό, 
ύψους ογδόντα χιλιάδες ευρώ 80.000€ (ΚΑΕ 0261).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

 F
     Αριθμ. 443/100−93 (10)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της αριθμ. 3052/100−431 

(ΦΕΚ 2759, τ.Β΄) απόφασης του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Εθνικού Θεάτρου

TO   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒOYΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 και του άρθρου 20 

του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί−

σεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
Ν. 4354/2015 (176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο−
διοίκησης (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».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παραγρ. 1), 2 (παραγρ. 
1) και 10 (παραγρ. 1) του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α΄/1994) 
«Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και 
άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν, από το άρθρο 
7 παραγρ. 21 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α΄/1997) «Θεσμοί 
μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης», δια των 
οποίων ορίζεται ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνικό 
Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος λει−
τουργούν σε δωδεκάωρη βάση.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Β.Δ. 748/1966 «Περί 
κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συ−
μπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 
περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημε−
ρών αργίας».

5. Το άρθρο 8 του Π.δ. 118/1997, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) και το 
Π.δ. 70/22−9−2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−9−2015).

7. Το γεγονός ότι η αιτούμενη υπερωριακή, νυχτερινή 
και Κυριακών−Εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη λόγω της φύσης της λειτουργίας του 
Εθνικού Θεάτρου με συνεχείς δοκιμές και παραστάσεις 
από Τρίτη έως Κυριακή, πρωί και βράδυ και περιοδείες 
στο εσωτερικό και εξωτερικό.

8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την 
ως άνω αποζημίωση, ύψους συνολικά 200.000,00 € έχει 
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προ−
ϋπολογισμού του Εθνικού Θεάτρου έτους 2016 (Φορέας 
21/110 ΚΑΕ 2526), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση − συμπλήρωση της με αριθμ. 
3052/100−431 (ΦΕΚ 2759, τ.Β΄) απόφασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου:

Η υποπαραγρ. Αα, Αβ και Αγ της παραγράφου 1. τρο−
ποποιείται ως εξής:

α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με 
αμοιβή μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.

β) Τη νυχτερινή εργασία με αμοιβή μέχρι τετρακόσια 
ογδόντα (480) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτι−
κής κατά την εβδομάδα εργασίας και ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο.

γ) Την εργασία Κυριακών−Εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργα−
σίας και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, 
ανά υπάλληλο.

Επίσης η υποπαραγρ. Βα, Ββ και Βγ της παραγράφου 
1. τροποποιείται ως εξής:

α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με 
αμοιβή μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
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β) Τη νυχτερινή εργασία με αμοιβή μέχρι τετρακόσια 
ογδόντα (480) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτι−
κής κατά την εβδομάδα εργασίας και ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο.

γ) Την εργασία Κυριακών−Εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργα−

σίας και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, 
ανά υπάλληλο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016 

Ο Πρόεδρος 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
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