
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 67798/
Δ2 (ΦΕΚ 1342 τ. Β΄, 13/5/2016) υπουργικής από-
φασης με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνα-
σίων» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

2 Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με 
επιταγές, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή μετρητά.

3 Ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την συ-
μπλήρωση της μελέτης και την εκτέλεση του έρ-
γου «Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωση μώ-
λου στη Σκάλα Νήσου Αγκιστρίου.

5 Τροποποίηση της αριθμ. 56344/10-4-2012 δια-
πιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης κε-
νών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού, 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου 
Ηρακλείου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρ-
θρου 33 του Ν. 4024/2011.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και κα-
θιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά 
τις νυχτερινές ώρες για το Β΄ Εξάμηνο του έτους 
2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 90204/Δ2 (1)
 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 

67798/Δ2 (ΦΕΚ 1342 τ. Β΄, 13/5/2016) υπουργι-

κής απόφασης με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνι-

κών Γυμνασίων» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 

(ΦΕΚ 267 τ. Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και 
άλλες διατάξεις»,

β) της παρ. 12 της αριθμ. 3345/02-09-1988 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 649 Β΄) «Ίδρυση και λειτουργία μουσι-
κών σχολείων», η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι του 
άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του 
Π.δ. 182/1984 (ΦΕΚ 60 τ. Α΄) «Τροποποίηση και συμπλή-
ρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των Σχολείων 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης» όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθου 35 του Π.δ. 376/1993 
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) «Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλα-
δικών Λυκείων».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 409/1994, (ΦΕΚ 226 τ. Α΄) «Αξι-
ολόγηση μαθητών του Γυμνασίου».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 του Π.δ. 39/2014 
(ΦΕΚ 75 τ. Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, 
συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών 
Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 
(ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

7. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Την αριθμ. 132127/Δ2/24-08-2015 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 1840 τ. Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μα-
θημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνα-
σίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού 
Λυκείου».

10. Την αριθμ. 7888/Δ2/19-01-2016 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 166 τ. Β΄) «Προγράμματα Σπουδών των Μα-
θημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών 
Γυμνασίων».

11. Την αριθμ. 180168/Δ2/10-11-2015 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 850 ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλι-
τεχνικών Σχολείων».

12. Την αριθμ. 67798/Δ2 (ΦΕΚ 1342 τ. Β΄, 13/5/2016) 
υπουργική απόφαση «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνα-
σίων».

13. Τις αριθμ. 277/ 22-3-2016 και 281/23-5-2016 πρά-
ξεις της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την ανάγκη επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισί-
ου για τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολείων.

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

Α) Τροποποιούμε την δεύτερη υποπαράγραφο της πα-
ραγράφου Α, 6, που αφορά τις Επιτροπές Επιλογής Μα-
θητών της αριθμ. 67798/Δ2 (ΦΕΚ 1342 τ. Β΄, 13/5/2016) 
υπουργικής απόφασης, ως εξής :

«Οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών στα Καλλιτεχνικά 
Σχολεία είναι τριμελείς και αποτελούνται από καθηγητές 
(μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) του Καλλιτεχνι-
κού Σχολείου ή όμορου σχολείου ή σχολής, εκπαιδευ-
τικού ιδρύματος, Α.Ε.Ι., οι οποίοι διδάσκουν τα παρακά-
τω αναφερόμενα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ή 
Σχολικό σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας ή Μέλος 
της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. Σε περίπτωση 
συμμετοχής Συμβούλου ή Μέλους της Επιτροπής Καλ-
λιτεχνικών Σχολείων, αυτοί θα ορίζονται ως Πρόεδροι. Η 
τελική σύνθεση: Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, αναπλη-
ρωματικό μέλος,  θα αναγράφονται στην Απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.»

Β) Τροποποιούμε την παράγραφο Α, 7, (πρώτη σειρά) 
που αφορά τη Διαδικασία επιλογής μαθητών,  της αριθμ. 
67798/Δ2 (ΦΕΚ 1342 τ. Β΄, 13/5/2016) υπουργικής από-
φασης, ως εξής:

«Οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται με βάση την διδα-
χθείσα ύλη στην Στ’ τάξη Δημοτικού ως εξής»

Γ) Τροποποιούμε την παράγραφο Α, 9,  από : «Σε περί-
πτωση ισοβαθμίας...» της αριθμ. 67798/Δ2 (ΦΕΚ 1342 τ. 
Β΄, 13/5/2016) υπουργικής απόφασης, ως εξής :

«Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την τελευταία θέση, 
αυτή καταλαμβάνεται ανά Κατεύθυνση ως ακολούθως:

Για την Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών προηγείται 
ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στο 1ο 
ΘΕΜΑ.

Για την Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου προ-
ηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγα-
λύτερο μέσο όρο του αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ 
και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Για την Κατεύθυνση Χορού προηγείται ο υποψήφιος 
ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του 
αθροίσματος των ενοτήτων α) και β) του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ 
και του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Στην εξαιρετική περίπτωση που θα παρουσιαστεί ισο-
βαθμία για την τελευταία θέση και αφού έχουν ληφθεί 
υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια τότε εγγράφονται στην Α΄ 
τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου όλοι οι ισοβαθμή-
σαντες.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω υπουργική απόφαση.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως.

 Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Αριθμ. ΠΟΛ.1062 (2)
  Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα 

με επιταγές, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή με-

τρητά.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Περί 

τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του 
Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 89 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α΄) και τις διατά-
ξεις του άρθρου 17 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) και 
ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) περί 
Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν.

3. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1056/2010 (ΦΕΚ 712 Β΄) «Καταβο-
λή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά», όπως 
ισχύει.

4. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1212/2012 (ΦΕΚ 3338 Β΄) «Πληρωμή 
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά 
ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 1080841/6986/0016/2003 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1397 
Β΄) «Είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο με χρήση 
χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών», όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών (ΦΕΚ 130 και 372 Β΄), «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/ 
08-08-2013 (ΦΕΚ 2003 Β΄) και συμπληρώθηκε με την 
αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (ΦΕΚ 2417 Β΄) 
και την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23-12-2013 (ΦΕΚ 
3317 Β΄).

7. Την αριθμ. 1 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 
20-01-2016 (ΦΕΚ 18 ΥΟΔΔ) «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Το γεγονός ότι η αύξηση των συναλλαγών με επιτα-
γές έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων κλοπής 
και ληστείας τόσο κατά την μεταφορά των χρημάτων 
όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής και την ελαχι-
στοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτο-
νομισμάτων.

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

1. Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, 
οι οποίες κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να εισπράττονται 
από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)/Ελε-
γκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές 
ή με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, εφόσον 
το προς καταβολή - ανά ημέρα - ποσό υπερβαίνει συνο-
λικά τα 100 ευρώ (100 €).

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να 
ισχύει η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1056/2010 (ΦΕΚ 712 Β΄) «Καταβολή 
οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 4589/64049 (3)
    Ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5, του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),

γ) του Π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύει,

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

2. Την αριθμ. Υ21/6.10.2015 (Β΄ 2144) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

3. Τις ανάγκες που προκύπτουν για την αποτελεσμα-
τική λειτουργία της υπηρεσίας.

4. Την αριθμ. 175/51155/26.4.2016 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Οι κενές θέσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αο-

ρίστου χρόνου του ΥΠΑΑΤ, της εκπαιδευτικής βαθμίδας 
Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ανακατανέμονται 
(μέσω της σύστασης - κατάργησης θέσεων) ως εξής:

α. καταργείται μία (1) κενή θέση της ειδικότητας ΔΕ5 
Τεχνικού Οδηγών

β. συστήνεται μία (1) κενή θέση της ειδικότητας ΔΕ2 
Βοηθών Εργαστηρίων.

Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες ειδικότητες της εκπαι-
δευτικής βαθμίδας Δ.Ε., όπως αυτές υφίστανται στην ενό-
τητα της βαθμίδας Δ.Ε., της παρ. 2 του άρθρου 21, Κεφ. Δ΄ 
του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων», διαμορφώνονται ως εξής:

Ειδικότητα ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων 5

Ειδικότητα ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Ανασυγκρότησης και Τροφίμων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ13/46356/2016 (4)
    Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την συ-

μπλήρωση της μελέτης και την εκτέλεση του έρ-

γου «Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωση μώ-

λου στη Σκάλα Νήσου Αγκιστρίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε-
νικής Πολιτικής».

β. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 πε-
ρίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 
(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

γ. Του Π.δ. 103/14 (Α΄170): «Οργανισμός Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

δ. Του Π.δ. 70/2015 (Α΄114) «...Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

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

στ. Το αριθμ. 30873/17-02-2016 (Ορθή Επανάληψη) 
της Περιφέρειας Αττικής/ ΓΔ Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/ Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Νήσων / Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενι-
κών Έργων - Εγγειών Βελτιώσεων.

ζ. Το αριθμ. 396/03-03-2016 έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Αίγινας με συνημμένο το απόσπασμα 
από το αριθμ. 3/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του Δ.Λ.Τ. Αίγινας αριθμ. απόφ. 39/2016 (ΑΔΑ: Ψ7ΗΩ-
ΟΛΤΠ-5ΜΒ).

η. Το αριθμ. 43198/09-03-2016 έγγραφο της Περιφέ-
ρειας Αττικής/ ΓΔ Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Πε-
ριβάλλοντος και Υποδομών/ Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Νήσων / Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων -
Εγγείων Βελτιώσεων.

θ .Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε για την υλοποίηση της συμπλήρωσης 
της μελέτης και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 
επέκτασης και διαμόρφωση μώλου στη Σκάλα Νήσου 
Αγκιστρίου» προϋπολογισμού (1.840.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α.), ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Υδραυλι-
κών Έργων - Λιμενικών έργων - Εγγείων Βελτιώσεων της 
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Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και ως Προϊσταμένη 
Αρχή την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 31 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ι

Αριθμ. 58523  (5)
    Τροποποίηση της αριθμ. 56344/10-4-2012 δια-

πιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης κε-

νών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού, 

με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου 

Ηρακλείου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρ-

θρου 33 του Ν. 4024/2011.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 

και την αριθμ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου 
περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδι-
οτήτων του.

3. Την 9968/29-8-2011 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την 
οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 2122/22-9-2011 τ. Β΄).

4. Την αριθμ. 56344/10-4-12 διαπιστωτική πράξη του 
Δημάρχου Ηρακλείου με την οποία διαπιστώνεται η αυ-
τοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού 
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του 
Δήμου Ηρακλείου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρ-
θρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 1553/8-5-2012/τ. Β΄).

5. Την αριθμ. 23195/12-12-11 απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Εσωτερικών που αφορά την κατάργη-
ση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου 
προσωπικού στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 1957/15-6-2012/τ. Β΄).

6. Την αριθμ. 174413/19-11-14 απόφαση του Δημάρ-
χου Ηρακλείου με την οποία τροποποιείται η αριθμ. 
56344/10-4-2012 διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κα-
τάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσω-
πικού, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου 
Ηρακλείου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 3273/τ. Β΄/5-12-2014).

7. Το γεγονός ότι με την αριθμ. 56344/10-4-12 διαπι-
στωτική πράξη του Δημάρχου Ηρακλείου εξαιρέθηκαν 

εκ παραδρομής από την κατάργηση κατ’ εφαρμογή της 
περ. β της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011:

7.1. Τρεις θέσεις κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών 
αντί να εξαιρεθούν τέσσερεις, για τις οποίες έχουν εκ-
δοθεί προκηρύξεις πλήρωσης με σειρά προτεραιότη-
τας (προκήρυξη 1/681M/2008 του Δήμου Ηρακλείου και 
προκήρυξη 1/72Μ/2008 του πρώην Δήμου Τεμένους, 
ο οποίος από 1/1/2011 ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου).

7.2. Μία θέση κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού - Οικονομικού 
αντί να εξαιρεθούν δύο, για τις οποίες έχουν εκδοθεί 
προκηρύξεις πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας (προ-
κήρυξη 1/778Μ/2008 προκήρυξη του πρώην Δημοτικού 
Οργανισμού Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμέ-
νων Ηρακλείου, ο οποίος στις 27/6/2011 καταργήθηκε 
και ενσωματώθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου 
και προκήρυξη 1/72Μ/2008 του πρώην Δήμου Τεμένους, 
ο οποίος από 1/1/2011 ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου).

7.3. Δύο θέσεις κλάδου TE 2 Κοινωνικών Λειτουργών 
αντί να εξαιρεθούν τρεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί προ-
κήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας (προκή-
ρυξη 1/778Μ/2008 του πρώην Δημοτικού Οργανισμού 
Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου, 
ο οποίος στις 27/6/2011 καταργήθηκε και ενσωματώθη-
κε στις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλε ίου) .

7.4. Δύο θέσεις κλάδου TE 17 Διοικητικού-Λογιστικού 
αντί να εξαιρεθούν τρεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί 
προκηρύξεις πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας (προ-
κήρυξη 1/681Μ/2008 του Δήμου Ηρακλείου και προκή-
ρυξη 1/778Μ/2008 του πρώην Δημοτικού Οργανισμού 
Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου, 
ο οποίος στις 27/6/2011 καταργήθηκε και ενσωματώθη-
κε στις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου).

7.5. Δύο θέσεις κλάδου TE 8 Νοσηλευτών αντί να 
εξαιρεθούν τρεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυ-
ξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας (προκήρυξη 
1/778Μ/2008 του πρώην Δημοτικού Οργανισμού Κέ-
ντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου, ο 
οποίος στις 27/6/2011 καταργήθηκε και ενσωματώθηκε 
στις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου).

7.6. Τέσσερεις θέσεις κλάδου TE 10 Φυσικοθεραπευ-
τών αντί να εξαιρεθούν πέντε, για τις οποίες έχει εκδοθεί 
προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας (προκή-
ρυξη 1/778Μ/2008 του πρώην Δημοτικού Οργανισμού 
Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου, 
ο οποίος στις 27/6/2011 καταργήθηκε και ενσωματώθη-
κε στις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου) .

7.7. Έξι θέσεις κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού αντί να εξαι-
ρεθούν οκτώ, για τις οποίες έχουν εκδοθεί προκηρύ-
ξεις πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας (προκήρυ-
ξη 1/681Μ/2008 του Δήμου Ηρακλείου, προκήρυξη 
1/778Μ/2008 του πρώην Δημοτικού Οργανισμού Κέ-
ντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου, ο 
οποίος στις 27/6/2011 καταργήθηκε και ενσωματώθηκε 
στις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και προκήρυξη 
1/72Μ/2008 του πρώην Δήμου Τεμένους, ο οποίος από 
1/1/2011 ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου), αποφασίζει:

Τροποποιεί την αριθμ. 56344/10-4-2012 (ΦΕΚ 1553/ 
8-5-2012/τ. Β΄) διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Ηρα-
κλείου ως προς τον πίνακα Α, ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 

(Α + Β)

Καλυμμένες 
(Α)

Κενές 
(Β)

Κενές που εξαιρού-
νται κατ’ εφαρμογή 

της περ. β παρ. 1α αρ. 
33 του Ν. 4024/2011

Καταργού-
μενες κενές 

Β - (Γ + Δ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ1
Διοικητικού

50 35 15 4 11

Κλάδος ΠΕ1
Διοικητικού - Οικονομικού 15 11 4 2 2

Κλάδος ΠΕ
Οικονομικού - Λογιστικού 3 2 1 1

Κλάδος ΠΕ3
Πολι τικών Μηχανικών 38 27 11 4 7

Κλάδος ΠΕ4
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 23 16 7 3 4

Κλάδος ΠΕ5
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών

8 4 4 1 3

Κλάδος ΠΕ6
Τοπογράφων Μηχανικών 12 7 5 1 4

Κλάδος ΠΕ9
Γεωπόνων 10 4 6 1 5

Κλάδος ΠΕ10
Καθηγητών 8 4 4 2 2

Κλάδος ΠΕ23
Ειδικού Προσωπικού 20 16 4 4

Κλάδος ΠΕ
Ιχθυολόγων 2 1 1 1

Κλάδος ΠΕ
Διεκπεραίωσης Πολιτών 20 17 3 1 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος ΤΕ2
Koινώνικών Λειτουργών

25 12 13 3 10

Κλάδος ΤΕ3
Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών

38 23 15 2 13

Κλάδος ΤΕ4
Τεχνολόγων Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

20 14 6 6

Κλάδος ΤΕ5
Τοπογράφων Μηχανικών 10 5 5 5

Κλάδος ΤΕ13
Τεχνολόγων Γεωπονίας 10 3 7 2 5

Κλάδος ΤΕ17
Διοικητικού - Λογιστικού 20 16 4 3 1

Κλάδος ΤΕ19
Πληροφορικής 9 5 4 4

Κλάδος ΤΕ22
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

10 3 7 2 5

Κλάδος ΤΕ23
Ειδικού Προσωπικού 20 11 9 9

Κλάδος TE
Διεκπεραίωσης Πολιτών 6 3 3 1 2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες 
οργανικές θέσεις 

(Α + Β)

Καλυμμένες 
(Α)

Κενές 
(Β)

Κενές που εξαιρού-
νται κατ’ εφαρμογή 

της περ. β παρ. 1α αρ. 
33 του Ν. 4024/2011

Καταργού-
μενες κενές 

Β - (Γ + Δ)

Κλάδος TE
Εργοδηγών 3 2 1  1

Κλάδος ΤΕ8
Νοσηλευτών 20 7 13 3 10

Κλάδος TE
Eπισκεπτών Υγείας 4 2 2 2

Κλάδος ΤΕ10
Φυσικοθεραπευτών 15 6 9 5 4

Κλάδος TE
Εργοθεραπευτών 15 7 δ 5 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ1
Διοικητικού

151 120 31 8 23

Κλάδος ΔΕ
Διοικητικού - Λογιστικού 6 5 1 1

Κλάδος ΔΕ2
Εποπτών Καθαριότητας 10 3 7 4 3

Κλάδος ΔΕ5
Εργοδηγών 29 13 16 16

Κλάδος ΔΕ6 
Σχεδιαστών 12 7 5 5

Κλάδος ΔΕ24 
Ηλεκτρολόγων 25 11 14 4 10

Κλάδος ΔΕ26
Μηχανοτεχνιτών 25 16 9 3 6

Κλάδος ΔΕ28
Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργων

30 18 12 4 8

Κλάδος ΔΕ29
Οδηγών Αυτ/των 90 54 36 10 26

Κλάδος ΔΕ30 
Τεχνιτών 110 47 63 10 53

Κλάδος ΔΕ23
Ειδικού Προσωπικού 70 45 25 25

Κλάδος ΔΕ
Διεκπεραίωσης Πολιτών 10 4 6 6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ1
Κλητήρες - Θυρωροί

15 11 4 4

Κλάδος ΥΕ16
Προσωπικού Καθαριότητας 200 73 127 60 67

Κλάδος ΥΕ16
Εργατών Γενικά 31 11 20 4 16

ΣΥΝΟΛΟ 1248 701 547 152 395

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 1 Ιουνίου 2016 

Ο Αντιδήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ
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Αριθμ. 8493 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και 

καθιέρωση     της υπερωριακής εργασίας με αμοι-

βή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 

κατά τις νυχτερινές ώρες για το Β΄ Εξάμηνο του 

έτους 2016.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, του 
άρθρου 49 καθώς και του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 
περί «Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 περί 
«Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολο-
γικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων», όπου «...οι ώρες της απασχόλησης 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά 
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής: για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο και για υπερωριακή εργασία κατά 
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, για υπάλληλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που 
λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα 
είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενε-
νήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα 
έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά 
υπάλληλο. Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού 
που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουρ-
γούν, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω 
ώρες ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα 
ανά υπάλληλο».

4. Το αριθμ. 2/9616/0022/15-02-2012 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών περί Υπερωριακής απασχό-
λησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ και τρόπο έγκρισης της απα-
σχόλησης αυτής.

5. Το αριθμ. 2/5708/0022/24-02-2012 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών περί Υπερωριακής απασχό-
λησης υπαλλήλων ΙΔΟΧ και τον τρόπο έγκρισης της 
απασχόλησης αυτής.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4258/2014 
Φ.Ε.Κ. 94/τ. Α΄/14.04.2014), όπου αναφέρεται ότι " «..Το 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, που ανήκει σε υπη-
ρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα 
με το νόμο, σε εικοσιτετράωρη βάση, δεν εμπίπτει στον 
περιορισμό των δεκαέξι (16) ωρών, κατά μήνα, που προ-
βλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4024/2011. Για 
το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας 
το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυ-
χτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) 
ώρες κατά μήνα».

7. Την αριθμ. 4167/13-08-2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Καθορισμού ωρα-
ρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου -
Αγίων Θεοδώρων» (Φ.Ε.Κ 2399/τ. Β΄/29-08-2012).

8. Την αριθμ. 18291/2272/15-05-2013 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Καθορισμού 
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοτικού Κο-
λυμβητηρίου Λουτρακίου» (Φ.Ε.Κ 1288/τ. Β΄/28-05-2013).

9. Την αριθμ. 63254/4088/02-09-2015 απόφαση του 
Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου περί «Καθορισμού ωραρίου λειτουργίας 
των Υπηρεσιών Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 
(ΦΕΚ 1924/τ. Β΄/08-09-2015).

10. Την αριθμ. 55/11-03-2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγί-
ων Θεοδώρων περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού 
ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2015.

11. Το αριθμ. 12473/21-05-2015 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί 
έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 
χαρακτήρα.

12. Την αριθμ. 11744/29-05-2013 (Α.Δ.Α:ΒΕΖΦΩΛ3-
3Ν3) ανακοίνωση Σ.Ο.Χ 1/2013 του Δήμου Λουτρακίου -
Αγίων Θεοδώρων, για την πρόσληψη προσωπικού συ-
νολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χα-
ρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία 
πρόσληψης ως εξής: τριών (3) οδηγών απορριμματοφό-
ρων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, δύο (2) οδηγών 
απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 
δύο (2) Ηλεκτρολόγων και είκοσι (20) εργατών καθαρι-
ότητας - συνοδοί απορριμματοφόρων.

13. Την έγκριση της ανακοίνωσης αριθμ. 8873/
12-6-2013 από την Δ/νση Προσλήψεων Εποχικού Προ-
σωπικού του ΑΣΕΠ.

14. Τις αριθμ. 25276/21-12-2015, 25483/23-12-2015, 
25465/23-12-2015, 25523/24-12-2015 και 25532/24-12-
2015 Αποφάσεις Δημάρχου περί πρόσληψης εποχικού 
προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης δι-
άρκειας, ήτοι από 30-12-2015 έως 29-08-2016.

15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ. 982/Β'/
30-03-2012) του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων. 

16. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

17.Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 
το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2016, οι οποίες επιβάλλουν την 
απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωρα-
ρίου εργασίας. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από την 
εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και την συνένωση των Δή-
μων, αφού τα όρια του νέου Δήμου Λουτρακίου - Πε-
ραχώρας - Αγίων Θεοδώρων είναι διευρυμένα. Για την 
λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, 
ο αριθμός των υπαλλήλων οι οποίοι πρέπει να απασχο-
ληθούν, είναι μεγάλος λόγω των πολλών αθλητικών 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε αυτές. Η 
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έλλειψη των υπαλλήλων, οι οποίοι λόγω συνταξιοδότη-
σης έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία, δυσχεραίνει 
το πρόβλημα αφού ο όγκος δουλειάς έχει επιμεριστεί 
στους εναπομείναντες υπαλλήλους. Επίσης οι ανάγκες 
αυξάνονται, αφού ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας 
- Αγίων Θεοδώρων είναι κατεξοχήν τουριστικός προ-
ορισμός λόγω της θάλασσας, του φυσικού μεταλλικού 
νερού, των ιαματικών πηγών του καθώς και των εκδηλώ-
σεων, οι οποίες πραγματοποιούνται στα διοικητικά του 
όρια. Κατόπιν όλων των ανωτέρω οι ανάγκες στον τομέα 
της καθαριότητας αυξάνονται ιδιαίτερα.

18. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει σε 25.000,00 € και θα αντι-
μετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α: 10-6012.001, 
10-6012.002,10-6012.003, 10-6042.001, 10-6022.001, 
15-6012.001, 15-6022.001, 15-6042, 20-6012.001, 
20-6022, 20-6042, 30-6012.001, 30-6022, 30-6042, 
40-6012.001, 40-6022, 40-6042, 45-6012.001, 45-6022, 
45-6042, 50-6012.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το Β΄ Εξάμηνο του Έτους 2016 για 
το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και για το 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας -
Αγίων Θεοδώρων:

α. την εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υπο-
χρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων των Υπηρεσι-
ών: Καθαριότητας για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων 
μονίμων υπαλλήλων είκοσι επτά (27), υπαλλήλων με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έναν 
(1) και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου είκοσι επτά (27), Πρασίνου δέκα (10), 
για το συνεργείο Τεχνιτών Οικοδόμων τέσσερις (4), για 
το συνεργείο Τεχνιτών Υδραυλικών δύο (2), για το συνερ-
γείο Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων δύο (2), Δημοτικής Αστυ-
νομίας δύο (2), Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού 
τρεις (3), ήτοι έναν (1) ΥΕ1 Γενικών Καθηκόντων, δύο (2) 
Φυλάκων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
καθώς και των υπολοίπων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
Τεχνικής Υπηρεσίας τέσσερις (4), Πολεοδομίας δύο (2), 
Οικονομικό Τμήμα τρεις (3), Διοικητικό Τμήμα τρεις (3), ο 
ένας εξ αυτών για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου καθώς και για τις δύο (2) Ληξιάρχους, 
τους πέντε (5) Πρακτικογράφους του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και των τοπικών συμβουλίων της Δημοτικής 
Ενότητας και των Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και για 
τον πρακτικογράφο και τον αναπληρωτή του «Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου - Περαχώρας», του 
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 

έτους με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση 
για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών 
αναγκών του Δήμου.

β. Την υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν από τις ώρες της 
υποχρεωτικής βάρδιας των υπαλλήλων των Υπηρεσιών: 
Καθαριότητας για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων μο-
νίμων υπαλλήλων είκοσι επτά (27), έναν (1) υπάλληλο με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 
είκοσι επτά (27) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, Πρασίνου δέκα (10), για το 
συνεργείο Τεχνιτών Οικοδόμων τέσσερις (4), για το συ-
νεργείο Τεχνιτών Υδραυλικών δύο (2), για το συνεργείο 
Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων δύο (2), για την λειτουργία του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου καθώς και των υπολοίπων 
υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού τέσσερις (4), Τε-
χνικής Υπηρεσίας τέσσερις (4), Πολεοδομίας (Γραφείο 
Αυθαιρέτων) δύο (2) και για το μόνιμο προσωπικό της 
Δημοτικής Αστυνομίας με μέγιστο αριθμό δύο (2) υπαλ-
λήλους.

γ. Για την Υπηρεσία Καθαριότητας καθιερώνεται υπε-
ρωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν από τις ώρες της 
υποχρεωτικής βάρδιας, κατά τις νυχτερινές ώρες με μέ-
γιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων ένδεκα (11) 
καθώς η ανωτέρω Υπηρεσία ανήκει στις υπηρεσίες που 
λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές 
και τις ημέρες αργίας και σε νυχτερινή βάρδια.

δ. Για τον πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου 
και τον αναπληρωτή του καθιερώνεται υπερωριακή ερ-
γασία με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες ως συνέχεια 
της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης τους 
για την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων των Δημοτι-
κών Συμβουλίων.

Στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυχτερινής, Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερ-
βαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο για το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους, για όλους τους ανωτέρω, 
πλην της καθαριότητας, και τις εκατόν ογδόντα ώρες 
(180) ώρες ανά υπάλληλο κατά περίπτωση κατά το δεύ-
τερο εξάμηνο του έτους για τις υπηρεσίες καθαριότητας, 
οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε εικοσι-
τετράωρη βάση, με την προβλεπόμενη από το Νόμο 
αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευμένων 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λουτράκι 23 Μαΐου 2016

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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