
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 
δεκαεννέα (19) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπη-
ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.

2 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων Δήμου Καρπενησί-
ου.

3 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, μετακινούμενου 
προσωπικού του Ν.Π «Κέντρο Κοινωνικής Προ-
στασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Διδυμοτείχου για 
το έτος 2016.

4 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
των Τμημάτων καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

5 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/26546/2639/
Π02/5/00278/Ε/Ν.3299/04/12-5-2010 απόφασης 
υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «GREEN COLA 
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜ-
ΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» με δ.τ. «GREEN 
COLA HELLAS Α.Ε.», πρώην «ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Α.Ε.» με 
δ.τ. «Ε.Π.Α.Π. Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/2004 
όπως ισχύει και αφορά τροποποίηση του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας της πρακτι-
κογράφου του Δήμου Κρωπίας για το Β’ εξάμηνο 
οικονομικού έτους 2016.’

7 Υπερωριακή Εργασία Μονίμων Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
των Διοικητικών Υπηρεσιών για το Β’ εξάμηνο 
έτους 2016.

8 Καθορισμό υπερωριών των Ληξιάρχων του Δή-
μου Ορεστιάδας.

9 Καθορισμό υπερωριών του πρακτικογράφου του 
Δήμου Ορεστιάδας.

10 Συμπλήρωση της με αριθμ. 3/2016 απόφασης 
έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Σητείας

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. Δ23/28406/2229 (1)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 

δεκαεννέα (19) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπη-

ρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005(ΦΕΚ 98/Α’).

β) Του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) Της παρ.3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) Των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του Ν.2646/1998 
(ΦΕΚ 236Α’) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) Των παρ.1 και 2 εδ.δ’ του άρθρου 7 του Ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30Α’) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) Της παρ.1 εδ. α’ του άρθρου 3 του Ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206Α’) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’) «Με-
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29-8-2014) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση....
Ασφαλίσεων».

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων.......Υφυπουργών»

5. Την με αριθ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β’) 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουρ-
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης με αρ. Γ.Π.:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/ 
τ.Β’/10-4-2012).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: 244/26-4-2016,
2899/31-3-2016, 1420/1-4-2016, 3533/27-4-2016, 
2055/15-4-2016, 3715/27-4-2016, 2117/20-4-2016, 
2844/19-5-2016, 31513/676/27-5-2016, 1242/24-5-
2016, 3688/27-4-2016, 1060/26-4-2016, 1062/26-4-2016, 
3103/5-5-2016, 1959/1-4-2016, 73562/2355/28-4-2016, 
3878/12-5-2016, 1936/1-4-2016, 1512/23-2-2016

10. Το αριθ. 5417/21-6-2016 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α. 
που αφορά στην Απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική πι-
στοποίηση, 19 Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
αποφασίζουμε:

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινω-
νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Ειδική Παιδεία» με διακριτικό 
τίτλο «Ειδική Παιδεία» με έδρα στη Λιβαδειά.

Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παιδιών με δια-
κριτικό τίτλο «Σικιαρίδειο» με έδρα στο Μαρούσι.

Εταιρία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιν-
νοστούντων Ομογενών με διακριτικό τίτλο Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο 
«ΝΟΣΤΟΣ» με έδρα στην Αθήνα.

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής με διακριτικό τίτλο «Μαρ-
γαρίτα» με έδρα στη Ν. Πεντέλη.

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθη-
νών με διακριτικό τίτλο «Ε.Π.Ε.Κ.Α» με έδρα στην Αθήνα.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελληνίδων Μητέρων με έδρα 
στο Ψυχικό.

Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτι-
κών Ιδρυμάτων με διακριτικό τίτλο «Σύλλογος Ε.Δ.Α.Ν.Ι» 
με έδρα στην Αθήνα.

Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, Κλάδος Ελλάδος με δια-
κριτικό τίτλο «Δ.Κ.ΥΙ.Σ.Σ» με έδρα στην Αθήνα.

Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων 
με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» με διακριτικό τίτλο 

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ» με εξαίρεση το Ειδικό Εκπαιδευτήριο με 
έδρα στην Πάτρα.

Σύλλογος Ορθοδόξων Γυναικών «Άγιος Φιλάρετος Ο 
Ελεήμων» με διακριτικό τίτλο «Άγιος Φιλάρετος Ο Ελε-
ήμων» με έδρα στη Φυλή.

Την Πιστοποίηση, του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως φορέα παρο-
χής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καθο-
λικών Αθηνών «Ο Καλός Σαμαρείτης» με διακριτικό τίτλο 
«Ο Καλός Σαμαρείτης» με έδρα στην Πεύκη.

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινω-
νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Εστία Μητέρας με έδρα στη Λιβαδειά.
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Άγιος Βλάσιος» 

με διακριτικό τίτλο Θ.Χ.Π «Άγιος Βλάσιος» με έδρα στη 
Λιβαδειά.

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης, των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα:

Ένωση Γονέων Νοητικών Υστερούντων Ατόμων με 
διακριτικό τίτλο «Ε.Γ.Ν.Υ.Α» με έδρα στο Λαγονήσι.

Ίασις Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με διακριτικό 
τίτλο «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» με έδρα στην Αθήνα.

Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκα-
ταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» με διακριτικό τίτλο Ερ-
γαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» με έδρα στο Μεσολόγγι.

Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων 
Παιδιών -Νοητικά Υστερούντων με διακριτικό τίτλο «ΠΕ-
ΓΚΑΠ-ΝΥ» με έδρα στο Χαλάνδρι.

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης, των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτε-
ροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Σ» 
με έδρα στην Αθήνα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού με έδρα στο Μαρούσι.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 

έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

    Ι 

(2)
 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων Δήμου Καρπενη-

σίου. 

 Με την αριθμ. 92/02-03-2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου (θέμα 6ο), που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 
280 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016, 
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του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 56 
του Ν. 4257/2014, αυξάνεται το ωράριο εργασίας των 
κάτωθι εργαζομένων στο Δήμο Καρπενησίου, με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικό-
τητας ΥΕ Καθαριστριών, μειωμένου ωραρίου, οι οποίοι 
απασχολούνται ως εξής:

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο
Ώρες 
απασχόλησης

Τόπος 
Εργασίας

1.
Μπαζιώνη 
Βασιλική

Ευθύμιος
2,5 ώρες 
ημερησίως

Β’ Νηπιαγωγείο 
Καρπενησίου

2.
Συρροκώστα 
Παναγιώτα

Δημήτριος
1,5 ώρες 
ημερησίως

Ε’ Νηπιαγωγείο 
Καρπενησίου

3. Ντόκα Φωτεινή Χρήστος
4,5 ώρες 
ημερησίως

Δήμος 
Καρπενησίου

σε ωράριο πλήρης απασχόλησης, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση.

(Η αριθμ. 683/72495/09-05-2016 απόφαση του Τμή-
ματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ευρυτανίας, της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 
περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 92/02-03-2016 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρ-
πενησίου (θέμα 6ο).

(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Διοικ/κών - Οικ/κών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καρπενησίου 4667/15-04-2016).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας: 3728/92990/22-06-2016).

  Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 13870 (3)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας, μετακινούμενου 

προσωπικού του Ν.Π «Κέντρο Κοινωνικής Προ-

στασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Διδυμοτείχου 

για το έτος 2016.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/ 
07-06-2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκε-
ντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρω-
μένη Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.

2. Το άρθρο 24 του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης»(ΦΕΚ 
235 A’/27-12-2010).

3. Την υπ’ αριθμ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06-02-2015) περί αποδοχής 
παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 24/Α’) σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών» (ΦΕΚ 93/Α’).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 
της παραγράφου Δ άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94 Α’/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

5. Τις διατάξεις του Ν.  3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α’/ 
28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του 
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

7. Το αριθμ. Φ43/455/8-6-2015 έγγραφο του Ν.Π. «Κέ-
ντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου 
Διδυμοτείχου, με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Νομικού Προσώ-
που, για το έτος 2016, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
& Αλληλεγγύης» Δήμου Διδυμοτείχου, για το έτος 2016 
ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΚΤΟΣ 
ΕΔΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ1 - 3 άτομα 60

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΔΕ7- 1 " 60
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕ17- 1 " 60

ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΤΕ9 - 5 " 60

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕ2- 1 " 60

Στον υπό χρήση προϋπολογισμό του Ν.Π. «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης » Δήμου Διδυ-
μοτείχου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε. 
15.6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» ποσού 2.000€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 27 Ιουνίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 13586 (4)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

των Τμημάτων καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.δ. 142/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
-Θράκης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 93/Α’), όπως ισχύουν.

5. Την αριθ. 4/6-2-2015 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέ-
ων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 
24/Α’).

6. Την αριθ. 278/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης, σχετικά 
με την καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πεν-
θήμερης εργασίας και καθορισμός 24ης λειτουργίας όλες 
της ημέρες της εβδομάδας καθώς και τις Κυριακές και 
αργίες των τμημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης 
και διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων της Δ/νσης 
καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πεν-
θήμερης εργασίας και τον καθορισμό 24ης λειτουργίας 
όλων των τμημάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης 
και διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων της Δ/νσης 
καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης όλες τις ημέρες της εβδομάδας κα-
θώς και τις Κυριακές και αργίες για την εκτός των άλλων 
ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, όπως η αποκομιδή 
απορριμμάτων, το σάρωμα των οδών, πλατειών, κοινο-
χρήστων χώρων και ευπρεπισμός απερίφρακτων οικο-
πέδων, κ.λπ. Όλοι οι υπάλληλοι των συγκεκριμένων τμη-
μάτων θα πρέπει εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα 
επί 24ώρου βάσεως στο υποχρεωτικό ωράριο που κα-
θορίζεται απ’την υπηρεσία καθώς και οποιαδήποτε ώρα 
της ημέρας (πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου) τους 
ζητηθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων /επειγουσών 
αναγκών που προκύπτουν τόσο κατά τις καθημερινές, 
όσο και κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 163.800,00€ σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Αλεξ/πολης για το οικονομικό έτος 2016 
που θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6012.001 με 144.000,00, 

35.6012.001 με 6.000,00, 20.6022.001 με 1.800,00 και 
20.6022.002 με 12.000,00 ενώ θα προβλεφθούν ανάλο-
γες πιστώσεις στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 27 Ιουνίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

    Ι 

(5)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/26546/2639/

Π02/5/00278/Ε/Ν.3299/04/12-5-2010 απόφασης 

υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «GREEN COLA 

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜ-

ΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» με δ.τ. «GREEN 

COLA HELLAS Α.Ε.», πρώην «ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ-

ΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Α.Ε.» με 

δ.τ. «Ε.Π.Α.Π. Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/2004 

όπως ισχύει και αφορά τροποποίηση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου. 

 Με την ΙΕ/139706/2209/Π02/5/00278/Ε/Ν.3299/04/ 
24-11-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 
ΙΕ/26546/2639/Π02/5/00278/Ε/Ν.3299/04/12-5-2010 
(ΦΕΚ 723/τ.Β’/26-5-2010) απόφαση υπαγωγής στις δι-
ατάξεις του Ν.3299/04 της επένδυσης της εταιρείας 
«ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣ-
ΤΙΑΔΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Ε.Π.Α.Π. Α.Ε.» που αναφέρεται στην 
Επέκταση και εκσυγχρονισμό παραγωγικής διαδικασίας 
εμφιάλωσης στη Λεπτή Ορεστιάδας, Δήμου Ορεστιά-
δας, Ν. Έβρου, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου 
είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ 
και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (1.025.445,74 €) και 
εγκρίνεται η αλλαγή της επωνυμίας από «ΕΝΩΣΗ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Α.Ε.» 
με δ.τ. «Ε.Π.Α.Π. Α.Ε.» σε «GREEN COLA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ 
ΠΟΤΩΝ» με δ.τ. «GREEN COLA HELLAS A.E.».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

   Ι 

 Άριθμ. 10983 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας της πρακτι-

κογράφου του Δήμου Κρωπίας για το Β’ εξάμηνο 

οικονομικού έτους 2016.’

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

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

Ν.3852/2010.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22915Τεύχος Β’ 2106/07.07.2016

2) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/ 2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου πέμπτου του 
Ν. 4047/2012 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 και παρ. 2 του άρθρου 15 
του Ν. 4147/2013.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «αποζημίωση για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου -Αποζημί-
ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου».’

5) Την εγκύκλιο 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 του Υπ. Οικο-
νομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια-
τάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 (176 /Α’)».

6) Το οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κρωπίας.

7) Την υπ’ αριθ. 28572/2014 απόφαση Δημάρχου, ορι-
σμού υπαλλήλου ως πρακτικογράφου του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

8) Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 
το β’ εξάμηνο του 2016 έως και 31-12-2016 για την τή-
ρηση των συνεδρίων του Δημοτικού Συμβουλίου και 
ειδικότερα την συμμετοχή της πρακτικογράφου στις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ., την σύνταξη των αποφάσεων, οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση της πρακτικογρά-
φου πέραν του ωραρίου εργασίας.

9) Το γεγονός ότι υπάρχει η πρόβλεψη της σχετική 
πίστωσης στο προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 
έτους 2016 για το β’ εξάμηνο 2016 ποσού 800,00 ευρώ 
από το Κ.Α. 10-6012.002, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη-
ση για την πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πετιμεζά Ιωάννα του Αντωνίου για το β’ εξάμηνο του 
2016 έως και 31/12/2016, η οποία δεν θα υπερβαίνει 
τις 120 ώρες το εξάμηνο, με την προβλεπόμενη από το 
Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη της ανάγκης τήρη-
σης πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κορωπί, 28 Ιουνίου 2016 

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 832 (7)
Υπερωριακή Εργασία Μονίμων Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

των Διοικητικών Υπηρεσιών για το Β’ εξάμηνο 

έτους 2016.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ  

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

Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011, όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2503/97 «Διοίκη-
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε-
μάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του 
Ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του αρθ. 20 του Ν. 4354/2015.
6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων ποσού 7.890 ευρώ 

στον προϋπολογισμό του Δήμου για την κάλυψη της 
δαπάνης για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης 
με το αριθ. 28259/23-6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

7. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη απασχόληση 
προσωπικού του Δήμου, πέρα από τις ώρες υποχρεω-
τικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

• Δύο άτομα για τη σύνταξη και τήρηση των πρακτι-
κών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 
της Τοπικής Δημοτικής Ενότητας Εύοσμου, που γίνονται 
κυρίως απογευματινές ώρες πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων, το οποίο 
στο ωράριο εργασία τους αναλώνεται κυρίως στις προ-
παρασκευαστικές ετοιμασίες των συνεδριάσεων. Ενώ η 
ευθύνη υποστήριξης τους στις συνεδριάσεις αφορά τα 
πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, τις ψηφοφορίες και τις 
ειδικές συνεδριάσεις.

• Δύο άτομα για την εκτέλεση της υπηρεσίας των 
Ληξιαρχείων του Δήμου, στις δυο Δημοτικές ενότητες, 
πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας και κατά 
την διάρκεια αργιών και εξαιρέσιμων ημερών, λόγω 
λειτουργίας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας των 
Κοιμητηρίων που καλύπτουν τις ανάγκες των Δήμων 
της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όποτε προκύπτει ανάγκη 
να είναι ανοικτό τουλάχιστον ένα ληξιαρχείο -εναλλάξ 
στην περιοχή, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή (απογευματινή), νυκτε-
ρινή και Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία με 
αμοιβή στο μόνιμο και στο με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Δήμου 
Κορδελιού-Εύοσμου, για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως 
εξειδικεύονται παραπάνω, μέσα στα όρια που προβλέ-
πουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015, για 
το Β’ εξάμηνο του έτους 2016, ως εξής:

1.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ

Ενός (1) ΔΕ Διοικητικού για την τήρηση των πρακτικών 
του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 120 ώρες απογευμα-
τινής υπερωριακής εργασίας.

Ενός (1) ΠΕ Διοικητικού για την τήρηση των πρακτι-
κών του Τοπικού Συμβουλίου Εύοσμου μέχρι 72 ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας πέραν της υπο-
χρεωτικής.

Ενός (1) ΔΕ Διοικητικού, Ληξίαρχου, για τις εργασίες 
του Ληξιαρχείου και τις άδειες ταφής της Δημοτικής 
Ενότητας Ελευθερίου - Κορδελιού μέχρι 120 ώρες απο-
γευματινής υπερωριακής εργασίας.
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Ενός (1) ΔΕ Διοικητικού, Ληξίαρχου, για τις εργασίες του Ληξιαρχείου και τις άδειες ταφής της Δημοτικής Ενότητας 
Εύοσμου μέχρι 120 ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. 
ΑΤΟΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕ 

Σ ΩΡΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

1 ΔΕ Διοικητικού 1 Β’ Εξάμηνο 120 0 0
1 ΠΕ Διοικητικού 1 Β’ Εξάμηνο 72 0 0

2 ΔΕ Διοικητικού, 
Ληξίαρχος 2 Β’ Εξάμηνο 240 0 0

ΣΥΝΟΛΑ 432 0 0
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.600€ και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.: 10.6012, 10.60.22, 

10.6051.01, 10.6052.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
Οι παραπάνω υπερωρίες θα δίνονται μετά από βεβαίωση του αρμόδιου προϊσταμένου για το ύψος των πραγμα-

τοποιηθέντων υπερωριών ανά άτομο. 
Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Εύοσμος, 28 Ιουνίου 2016

Ο Δήμαρχος 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΣ
    Ι 

 Αριθμ. 16501 (8)
Καθορισμό υπερωριών των Ληξιάρχων του Δή-

μου Ορεστιάδας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

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

Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 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) Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του 

Ν. 4261/2014.
7) Την υπ’ αριθμ. 24100 απόφαση του Γενικού Γραμμα-

τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(ΦΕΚ 2656/08-10-2014 τεύχος Β’) κατόπιν του υπ’αριθμ. 
30788/01.09.2014 έγγραφο Δημάρχου με το οποίο προ-
τάθηκαν Ληξίαρχοι στην Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας, 
στην Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, στην Δημοτική Ενότη-
τα Κυπρίνου και στην Δημοτική Ενότητα Βύσσας,

8) Το γεγονός ότι οι Ληξίαρχοι προσφέρουν υπερω-
ριακή εργασία λόγω της φύσης του αντικειμένου όπου 
πρέπει και μετά το πέρας της υποχρεωτικής εργασίας να 
παρίστανται στο Ληξιαρχείο προκειμένου να εκδώσουν 
ληξιαρχικές πράξεις θανάτου κ.λπ.

9) Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση κατά το β’ εξάμηνο του έτους 2016 θα ανέλθει 
στο ποσό των 2.100 ευρώ

- ΚΑ 10.6012: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές: 6.200,00 ευρώ.

- ΚΑ 10.6051: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου: 200.000,00 ευρώ, αποφα-
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση στον Ληξί-
αρχο της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας, στον Ληξί-
αρχο της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, στον Ληξίαρχο 
της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου και στον Ληξίαρχο της 
Δημοτικής Ενότητας Βύσσας, κατά το χρονικό διάστημα 
έως 31/12/2016, για έως 20 ώρες μηνιαίως, με την προ-
βλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη 
της ανάγκης έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων θανάτου 
κ.λπ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ορεστιάδα, 23 Ιουνίου 2016 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 16503 (9)
Καθορισμό υπερωριών του πρακτικογράφου του 

Δήμου Ορεστιάδας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

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

Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 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. 2503/97.
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5) Την υπ’αριθ. Οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

6) Την υπ’ αριθ. 14/2012 απόφαση Δ.Σ.
7) Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου γίνονται πάντα απογευματινές ώρες και ο 
δημοτικός υπάλληλος που τηρεί τα πρακτικά των συνε-
δριάσεων προσφέρει υπερωριακή υπηρεσία.

8) Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση κατά το β’ εξάμηνο του έτους 2016 θα ανέλθει 
στο ποσό των 600,00 ευρώ.

- ΚΑ 10.6012: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές: 6.200,00 ευρώ.

ΚΑ 10.6051: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμ-
βαση Δημοσίου Δικαίου: 200.000,00 ευρώ, αποφασίζει:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη-
ση στον πρακτικογράφο του Δήμου και στον αναπληρω-
τή αυτού κατά το χρονικό διάστημα έως και 31/12/2016, 
για έως 20 ώρες μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το 
Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη της ανάγκης τήρη-
σης πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ορεστιάδα, 23 Ιουνίου 2016 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 Ι 

      Αριθμ. απόφ. 526 (10)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου Σητείας Β΄Εξαμήνου 2016.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σχε-

τικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 2 και 3, 49 και 176 

του Ν. 3584/2007. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 

107/05.05.2014 τεύχος Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 ( ΦΕΚ 

176/16-12-2015/Α’).
5. Την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για 

την πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές 
δαπάνες.

6. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση προ-
σωπικού πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης 
κατά το έτος 2016, για τις ανάγκες της πυροπροστασίας 
για την απασχόληση μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας 
καθαριότητας στις περιπτώσεις εκτάκτων απρόβλεπτων 
γεγονότων (πυρκαγιές) που θα προκληθούν στα όρια του 
Δήμου μας για επέμβαση κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης της πυρκαγιάς και στην αποκατάσταση τυχών ζη-
μιών καθώς και κατά την περίοδο της πυροπροστασίας 
(καθαρισμοί ορεινών - δασικών δρόμων και αγροτικών 
δρόμων, αποψιλώσεις, κοπή κλαδιών).

7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας οικονομικού 
έτους 2016, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 
2.000,00 €, και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 20-6012.003, για 
την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την υπε-
ρωριακή απασχόληση, αποφασίζει:

• εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση για τριάντα 
(30) συνολικά μόνιμους υπαλλήλους για το δεύτερο εξά-
μηνο του έτους 2016 της υπηρεσίας καθαριότητας κατά 
την περίοδο της πυροπροστασίας πέραν των υποχρεωτι-
κών ωρών απασχόλησης και κατά τις ώρες μέχρι την 22α 
ώρα των εργάσιμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή, 
και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες, ανά υπάλληλο, με την 
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.

Ειδικότητα υπαλλήλου Αριθμός υπαλλήλων

Χειριστών μηχανημάτων 4

Οδηγών αυτοκινήτων 8

Εργατών 18

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει ανα-
λόγως με τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν.

Όταν προκύπτει η έκτακτη, εποχιακή ή επείγουσα ανά-
γκη, ο Δήμαρχος με απόφαση του θα ορίζει τα άτομα που 
θα απασχοληθούν για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης 
καθώς επίσης θα βεβαιώνει τον αριθμό των ωρών απα-
σχόλησης του κάθε ατόμου.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας 
ορίζονται οι αρμόδιοι Διευθυντές του Δήμου.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
2.000€ που θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σητεία, 27 Ιουνίου 2016 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ  
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*02021060707160008*

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 Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής 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.

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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό 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. 

E     

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
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