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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 3246 (1)

  Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Λέρου.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  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 
άρθρου 1 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύ−
λου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από το Π.δ. 133/2013
(ΦΕΚ Α΄ 198) και ισχύει.

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 αριθμ. Υ10/26.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη 
Μουζάλα».

8. Του εδαφίου 35 του άρθρου 1 της αριθμ. 3782/ 
28.4.2015 (Β΄ 823) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουρ−
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Διευθύντρια της Υπηρε−
σίας Ασύλου».

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

1. Ιδρύεται Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το οποίο θα 
εδρεύει και θα λειτουργεί εντός του Κέντρου Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης στην Λέρο, 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−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016 

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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        Αριθμ.   απόφ. 153 (2)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού Δήμου Ηρακλείου Αττικής έτους 2016.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ A΄ 87/7−6−2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του Ν. 3584/2007 καθώς και του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015

(ΦΕΚ 176/16−12−2015 τ. Α΄ ), όπως διευκρινίστηκε με την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5−1−2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ−ΠΟ7).
3. Τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση εποχικών και έκτακτων αναγκών που 

προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και λοιπών αποχωρήσεων 
σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, που δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους και επιβαρύνουν τους εναπομείναντες 
υπαλλήλους καθώς και την πραγματοποίηση πολλών αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
κοινωνικής πολιτικής στο Δήμ, τις ιδιαίτερες ανάγκες του ληξιαρχείου αλλά και του πρακτικογράφου στο Δήμο, 
που αναγκάζουν τους ανωτέρω υπαλλήλους να εργαστούν πέραν του κανονικού τους ωραρίου.

4. Τις ανάγκες που δημιουργούνται για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας κατά τις νυχτερινές ώρες 
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

5. Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις συνολικού ύψους 224.000 € σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 στους ΚΑ 10−6012, 15−6012, 20−6012, 30−6012 και 35−6012, όπως βεβαιώνεται 
με το ημερομηνία 13−1−2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

6. Την υπ’ αριθμ. 11051/4137/2−3−2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου μας για το έτος 2016, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπερωριακής απογευματινής εργασίας πέραν του κανονικού υποχρεωτικού ωραρίου για τους 
μονίμους υπαλλήλους του Δήμου, που θα εργασθούν υπερωριακά σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και  
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και σε ωράριο προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας απασχόλησής 
τους σε νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το έτος 2016, με ανώτατο όριο ανά υπάλληλο 
το θεσμοθετημένο ανά εξάμηνο με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 και της οποίας η αποζημίωση θα είναι μέσα 
στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής:

1. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία:

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΙΚΤΑ ΩΡΕΣ ΚΑ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 37 10.000 2.500 10−6012

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 2.000 450 15−6012

3. ΚΑΘ/ΤΑ − ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 63 70.000 14.000 20−6012

4. ΤΕΧΝΙΚΗ 6 2.000 300 30−6012

5. ΠΡΑΣΙΝΟ 10 5.000 1.100 35−6012

2. Για εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΙΚΤΑ ΩΡΕΣ ΚΑ

1. ΚΑΘ/ΤΑ − ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 63 30.000 5.000 20−6012

2. ΠΡΑΣΙΝΟ 10 2.000 330 35−6012

3. Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΙΚΤΑ ΩΡΕΣ ΚΑ

1. ΚΑΘ/ΤΑ − ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 63 100.000 55.000 20−6012

2. ΠΡΑΣΙΝΟ 10 3.000 1.500 35−6012

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 
της εκάστοτε υπηρεσίας και δεν θα υπερβαίνουν ανά εξάμηνο τα ανώτατα όρια που τέθηκαν με τις ανωτέρω 
διατάξεις, όπου αυτά αναφέρονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παρ. Α.1 του άρθρου 20 
του Ν. 4354/2015.

  Ηράκλειο Αττικής, 13 Ιανουαρίου 2016 

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
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  Αριθμ.   απόφ. 154 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έτους 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ A΄ 87/7−6−2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του Ν. 3584/2007 καθώς και του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015

(ΦΕΚ 176/16−12−2015 τ. Α΄), και σύμφωνα με την αριθμ. 2/2015 ΔΕΠ /5−1−2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ−ΠΟ7).
3. Τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση εποχικών και έκτακτων αναγκών 

που προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και λοιπών αποχωρή−
σεων, καθώς και την κάλυψη σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, κάθε είδους εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
κοινωνικού, πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου.

4. Την αριθμ. 2259/17−7−2015 απόφαση Δημάρχου που αφορά ορισμό Ληξιάρχου.
5. Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις συνολικού ύψους 78.000 € σε βάρος του προϋπολογισμού 

του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 στους ΚΑ 10−6022, 15−6022, 20−6022, 30−6022 και 35−6022, όπως βεβαιώνεται 
με το ημερομηνία 4−3−2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

6. Την υπ’ αριθμ. 11051/4137/2−3−2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας περί καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2016, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπερωριακής απογευματινής εργασίας πέραν του κανονικού υποχρεωτικού ωραρίου για τους 
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου, υπερωριακά σε όλως εξαιρετικές 
περιπτώσεις καθώς και κατά Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και σε ωράριο προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
απασχόλησης σε νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋ−
πολογισμού του Δήμου ως εξής:

Για απογευματινή υπερωριακή εργασία:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΙΚΤΑ ΩΡΕΣ Κ.Α

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 84 8.000 1600 10−6022

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 28 5.000 950 15−6022

3. ΚΑΘ/ΤΑ − ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 27 20.000 3.000 20−6022

4. ΤΕΧΝΙΚΗ 4 1.000 270 30−6022

5. ΠΡΑΣΙΝΟ 3 1.200 800 35−6022

Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΙΚΤΑ ΩΡΕΣ Κ.Α

1. ΚΑΘ/ΤΑ − ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 27 10.000 1.000 20−6022

2. ΠΡΑΣΙΝΟ 3 600 100 35−6022

Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΙΚΤΑ ΩΡΕΣ Κ.Α

1. ΚΑΘ/ΤΑ − ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 27 30.000 9000 20−6022

2. ΠΡΑΣΙΝΟ 3 200,00 133 35−6022

Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο 
(1/12) των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
εκάστοτε υπηρεσίας και δεν θα υπερβαίνουν ανά εξάμηνο τα ανώτατα όρια που τέθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και θα δημοσιευθεί 
σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 13 Ιανουαρίου 2016 

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02006661103160004*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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