
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το εκπαι-
δευτικό προσωπικό των μαθητικών κατασκηνώσε-
ων θέρους 2016.

2 Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).

3 Αυτοδίκαιη κατάταξη επτά (7) υπαλλήλων οι οποί-
οι υπηρετούν στην ειδικότητα Μουσικών βαθμίδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέση της ει-
δικότητας Μουσικών βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης με την ίδια σχέση εργασίας.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το Β΄ εξάμηνο 
του έτους 2016.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 
2016 για διοικητική, γραμματειακή, οικονομική και 
ταμειακή υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡ-
ΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ».

6 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, 
νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μο-
νίμου προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου Β΄ 
εξαμήνου έτους 2016.

7 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, 
νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Αρεταιείου Νοσοκομείου Β΄εξαμήνου έτους 2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.2/1217/90112/Δ1 (1)
  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το εκπαι-

δευτικό προσωπικό των μαθητικών κατασκηνώσε-

ων θέρους 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον A.N. 1787/1939 (Φ.Ε.Κ. 231 /Α΄/9-6-1939), «Περί 

Οργανώσεως των Μαθητικών Συσσιτίων».

2. Την αριθ. IB/7243 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 368/
Β΄/28-06-1983) «Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας Μα-
θητικών Κατασκηνώσεων».

3. Την αριθ. 128413 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 631/
Β΄/25-10-1966), «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των 
Μαθητικών Συσσιτίων και Μαθητικών Εξοχών».

4. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014).
5. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/2010) «Ανάληψη υπο-

χρεώσεων από τους διατάκτες».
6. Το άρθρο 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογι-
κές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

7. Την πράξη 4/2016 της Κεντρικής Επιτροπής Μαθητικών 
Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας.

8. Τη με αρ. πρωτ. 69158/Β1/22.04.2016 απόφαση του 
Τμήματος Β΄ της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ 
και ΠΔΕ της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ-
ΠΕΘ «Μεταφορά πιστώσεων στον Κ.Α.Ε. 5297 και Ε.Φ. 181 
του Προϋπολογισμού έτους 2016» για τις Επιτροπές Μα-
θητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δα-
πάνη για την καταβολή ωρών υπερωριακής αποζημίωσης 
σαράντα τριών (43) θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των 
μαθητικών κατασκηνώσεων για κάθε κατασκηνωτική περί-
οδο που θα καλυφθούν από εκπαιδευτικούς Π/θμιας Εκπ/
σης, ύψους συνολικά δώδεκα χιλιάδων εβδομήντα ευρώ και 
ενενήντα λεπτών (12.070,90€) για τις δύο κατασκηνωτικές 
περιόδους του έτους 2016, η οποία θα αντιμετωπισθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 5297 του Ε.Φ. 181 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και

10. Το γεγονός ότι θα απαιτηθούν συνολικά χίλιες τετρα-
κόσιες είκοσι τέσσερις (1.424) ώρες υπερωριακής εργασίας 
και αντίστοιχα δώδεκα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ και ενε-
νήντα λεπτά (12.070,90€) υπερωριακής αποζημίωσης των 
υπαλλήλων πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
τους, για την διοικητική οργάνωση και προετοιμασία των 
κατασκηνωτικών χώρων των μαθητικών κατασκηνώσεων 
για το καλοκαίρι 2016, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία συνολικά χιλί-
ων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.424) ωρών και για τις 
δύο (02) κατασκηνωτικές περιόδους σε σαράντα τρεις (43) 
εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης για κάθε κατασκηνωτική 
περίοδο [συνολικά ογδόντα έξι (86) εκπαιδευτικοί], που θα 
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εργαστούν υπερωριακά πέραν του κανονικού ωραρίου ερ-
γασίας τους, για τη διοικητική οργάνωση και προετοιμασία 
των κατασκηνωτικών χώρων των μαθητικών κατασκηνώ-
σεων για τη θερινή περίοδο 2016, προκειμένου να φιλο-
ξενηθούν οι μαθητές σε συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας, 
σύμφωνα με την κατάσταση κατανομής και αποζημίωσης 
ως ακολούθως: α) σε τέσσερις (04) γραμματείς των Ε.Μ.Κ.Φ. 
με δέκα οκτώ (18) ώρες στον/ην καθένα/καθεμία για κάθε 
κατασκηνωτική περίοδο, β) σε τριάντα εννέα (39) εκπαι-
δευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης μαθητικών κατασκηνώσεων 
με δέκα οκτώ (18) ώρες στον/ην καθένα/καθεμία για κάθε 
κατασκηνωτική περίοδο.

2. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
για εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες θα γίνει 
ως ακολούθως: α) 20 ώρες για απογευματινή εργασία μέχρι 
22ας ώρας β) 5 ώρες για νυχτερινή εργασία από 22ας μέχρι 
6ης πρωινής ώρας γ) 5 ώρες για εργασία Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων από 6ης πρωινής μέχρι 22ας δ) 6 ώρες για εργασία 
Κυριακών και εξαιρέσιμων από 22ας μέχρι 6ης πρωινής της 
επόμενης μέρας.

3. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολο-
γισμό των οικείων Ε.Μ.Κ.Φ. οικονομικού έτους 2016 που 
έχουν την ευθύνη λειτουργίας των κατασκηνώσεων.

4. Ο υπολογισμός της ωριαίας αποζημίωσης καθενός 
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

      Αριθμ. 90193/Δ2 (2)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήμα-

τος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του 

Ν.  3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)«Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξι-
οκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. β΄ και 
ε΄του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟ-
ΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., όπως διατυ-
πώνεται στο πρακτικό της υπ' αριθμ. 84/6/19 Φεβρουρίου 
2015 συνεδρίας της (θέμα Δ2).

4. Την υπ' αριθ. 25/05-05-2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατά-
ξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

6. Το Προεδρικό διάταγμα υπ' αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) «Δι-
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», διαπιστώνουμε:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ακαδημαϊκού έτους 
εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημέ-
νη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την 
απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς 
στα διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα, όπως αυτά αναγρά-
φονται στο υπ' αριθμ. 811/14-1-2015 ανακοινοποιημένο 
στο ορθό στις 17-02-2015 έγγραφο του ανωτέρω Τμήματος 
(Α3391/17-02-2015), που επισυνάπτεται στο πρακτικό της 
υπ' αριθμ. 84/6/19 Φεβρουαρίου 2015 (θέμα Δ2) συνεδρί-
ας της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., καθώς αυτά εμπίπτουν στις 
ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και 
αγωγής 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική δι-
δακτική και πρακτική άσκηση ( άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του 
Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 
22 περ. β΄του Ν. 4186/2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2016 

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 134 (3)
 Αυτοδίκαιη κατάταξη επτά (7) υπαλλήλων οι οποί-

οι υπηρετούν στην ειδικότητα Μουσικών βαθμίδας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέση της 

ειδικότητας Μουσικών βαθμίδας Τεχνολογικής Εκ-

παίδευσης με την ίδια σχέση εργασίας.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης», αρμοδιότητες 
Δημάρχου.

2. Τη με αριθ. 248/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
που αφορά στην κατάργηση του Νομικού προσώπου του 
Δήμου: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ-
ΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».

3. Τη με αριθ 76869/41991/30-10-2015 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
αφορά στην κατάργηση του Ν.Π. του Δήμου: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 
2609/3-12-2015, τεύχος Β΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27.10.2011).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.8 του Ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11.05.2015), σύμφωνα με τις οποίες η παρ.3 
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του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 5 παρ.4 εδάφιο γ΄ του Ν.3687/2008 εφαρμόζο-
νται και στους μουσικούς των ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Ειδικότερα, 
συνίσταται κλάδος TE 16 Μουσικής και προσόντα διορισμού 
του κλάδου αυτού είναι πτυχίο μουσικής ειδίκευσης ανα-
γνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 
ημεδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου 
της ημεδαπής.

6. Την εγκύκλιο με αριθμό 27 και με αριθμό πρωτ. 
27404/31.07.2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης.

7. Το με αριθμό πρωτ 243039/7565/4251/1597/
15.09.2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοχοι πτυ-
χίων, ωδικής ενοργάνωσης, αρμονίας, αντίστιξης, φυγής 
και βυζαντινής μουσικής από αναγνωρισμένα μουσικά 
εκπαιδευτήρια κατέχουν πτυχίο μουσικής ειδίκευσης των 
αντίστοιχων σπουδών και επομένως κατατάσσονται αυτο-
δικαίως στο κλάδο TE Μουσικών.

8. Το με αριθμό πρωτ. 2241/03.09.2015 έγγραφο του κα-
ταργηθέντος Νομικού Προσώπου του Δήμου μας προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
σχετικό ερώτημα αν στα προσόντα διορισμού του κλάδου 
TE Μουσικών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η βεβαί-
ωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. 
(άρθρο 5, παρ.4 εδ.γ Ν.3687/2008).

9. Το με αριθμό πρωτ. 37838/15/16.03.2016 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με τα 
υπ'αρ.22414/8337/24.03.2016 έγγραφο της αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το οποίο οι διατάξεις 
της παρ.8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 αφορούν τους 
κατόχους τίτλων από Αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτή-
ρια και σε αναγνωρισμένα γνωστικά μουσικά πεδία από το 
ΥΠΠΟΑ και θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν τη θεώρη-
ση του Υπουργείου. Για την κατάταξη των Μουσικών στην 
TE εκπαιδευτική βαθμίδα απαιτούνται τα αναφερόμενα 
στην παραπάνω διάταξη και δεν απαιτείται βεβαίωση της 
Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

10. Τα από 01.04.2016 ατομικά δελτία κατάταξης των 
υπαλλήλων του Δήμου μας, κλάδου ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ 
Μουσικών Παπαϊωάννου Κατερίνας, Στάικου Ιωάννας, Χρυ-
σοσπάθη Αριστομένη, Μπαλτάση Πέτρου, Παπαλεωνίδα 
Χαρίκλειας, Σουλιώτη Κων/νου και Φουρουκλά Ιωάννας 
σε ανώτερο κλάδο.

11. Το γεγονός ότι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι κατέ-
χουν τον απαιτούμενο τίτλο με θεώρηση του Υπουργείου 
Πολιτισμού και τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Ββάθμιας 
εκπαίδευσης, των οποίων, η γνησιότητα έχει ελεχθεί κατά 
τις διατάξεις του Ν. 4305/2014, αποφασίζουμε:

Την αυτοδίκαιη κατάταξη από 11.05.2015 των παρακάτω 
υπαλλήλων (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4325/2015 
στο ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.05.2015) οι οποίοι υπηρετούν στην ειδι-
κότητα Μουσικών βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε 
θέση της ειδικότητας Μουσικών βαθμίδας Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης με την ίδια σχέση εργασίας ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
την 11.05.2015

ΜΙΣΘΟΛ.
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

1 Παπαϊωάννου Αικατερίνη Σπυρίδων TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ ΜΚ2
2 Στάικου Ιωάννα Μιχαήλ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ ΜΚ3
3 Χρυσοσπάθης Αριστομένης Κρεσφόντης TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ ΜΚ2
4 Μπαλτάσης Πέτρος Γεώργιος TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ ΜΚ2
5 Παπαλεωνίδα Χαρίκλεια Ανδρέας TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ ΜΚ3
6 Σουλιώτης Κων/νος Γεώργιος TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ ΜΚ2
7 Φουρουκλά Ιωάννα Χριστάκης TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ ΜΚ3

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των Κ.Α. 15.6021.0007 ποσού 18.000,00€ και Κ.Α. 
15.6052.0001, ποσού 3.000,00€ για την μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι οποίοι κατατάσσονται αυτοδίκαια σε 
ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Άγιοι Ανάργυροι, 14 Απριλίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 345  (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 

2016.

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

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

μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν.  3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.07.2007).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4147/2013, του άρ-
θρου 31 παρ.2 του Ν.4258/2014 και του άρθρου 176 του 
Ν.4261/2014.

4. Τις υπ' αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 και 
οικ.2/41768/0022/20.05.2014 εγκυκλίους του Υπουργείου 
Οικονομικών.

5. Την υπ' αριθμ. 9440/8197/26.02.2013 απόφαση 
του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 621/τ.Β΄/
15.3.2013) περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λει-
τουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 77655/51704/13.1.2015 απόφαση 
του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 122/τ.Β΄/
21.1.2015 ) περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λει-
τουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας- Ει-
δυλλίας.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 «Απο-
ζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου- Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου».

8. Τις υπ' αριθμ. 159/3.4.2015 και 547/15.10.2015 αποφά-
σεις Δημάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας περί ανάθεσης αρμο-
διοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

9. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 73.500 €, η οποία θα επιβαρύνει τις εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 
πιστώσεις με ΚΑ ως εξής:

10.6012.0001,10.6022.0001,15.6012.0001, 15.6022.0001, 
20.6012.0001, 20.6022.0001, 25.6012.0001, 25.6022.0001, 
30.6012.0001, 30.6022.0001, 35.6012.0001, 45.6012.0001

10. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού του Δήμου για την αντιμε-

τώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται:

-Συνεχής λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας 
-Λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου κατά τις Κυ-

ριακές και αργίες 
-Εποπτεία, συντήρηση και επισκευή βλαβών του δικτύου 

ύδρευσης ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
-Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, 

επιβλέψεις εγκαταστάσεων σε εκδηλώσεις και εθνικές επε-
τείους

-Αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια, τοποθετή-
σεις εξέδρων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις

-Αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στις Δι-
οικητικές Υπηρεσίες πέραν του κανονικού ωραρίου (τέλε-
ση πολιτικών γάμων, συνεδριάσεις Δημοτικού και Τοπικών 
Συμβουλίων)

-Αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, πυρασφά-
λεια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (λόγω μεγάλης δασικής 
έκτασης) με τη συνδρομή όλων των υπηρεσιών του Δήμου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε κατ' ανώτατο όριο, υπερωριακή απογευμα-
τινή εργασία μέχρι 22η ώρα, έως 120 ώρες ανά υπάλληλο 
το εξάμηνο, νυχτερινή εργασία από 22η μέχρι 6η πρωινή 
ώρα έως 96 ώρες ανά υπάλληλο, εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών έως 96 ώρες ανά υπάλληλο, για το 
προσωπικό του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας ως εξής:

Με βάση τα κατωτέρω στοιχεία καθορίζεται ο αριθμός 
των υπαλλήλων και των ωρών μέσα στα όρια των πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
του οικονομικού έτους 2016 και η δαπάνη που θα προκλη-
θεί θα βαρύνει τους κωδικούς ανά υπηρεσία όπως προϋπο-
λογίσθηκαν ή όπως τυχόν αναμορφωθούν.

Αριθμός Υπαλλήλων ανά Διεύθυνση,
Τμήμα και Γραφείο

Ώρες Υπερωριακής
Εργασίας πέραν

της υποχρεωτικής
Προγραμματισμός έτους 2016

Ώρες για εργασία
Κυριακών και
Εξαιρέσιμων

πέραν της υποχρεωτικής 
Προγραμματισμός

έτους 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 100 ώρες
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 200 ώρες
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 180 ώρες
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ 180 ώρες
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας TE
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ 140 ώρες
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 140 ώρες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 140 ώρες
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 200 ώρες
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Τέσσερις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 260 ώρες
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας TE
Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 380 ώρες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 60 ώρες
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας TE
Δεκαπέντε υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
Τέσσερις υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ 2.000 ώρες 1.300 ώρες
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Τέσσερις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ 700 ώρες 500 ώρες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δεκαεπτά υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
Είκοσι επτά υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ 4.250 ώρες 3.200 ώρες
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας TE
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ
Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ 500 ώρες 300 ώρες

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δυο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ 140 ώρες
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Οκτώ υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 230 ώρες 280 ώρες
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δυο υπάλληλοι κατηγορίας TE 120 ώρες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ 30 ώρες
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 120 ώρες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 50 ώρες
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ Ένας υπάλληλος
κατηγορίας ΥΕ 50 ώρες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ 50 ώρες
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ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
10.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 20.000,00
10.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.500,00
15.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.500,00
15.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.000,00
20.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 60.000,00
20.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 27.000,00
25.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 10.000,00
25.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.500,00
30.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 10.000,00
30.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3.000,00
35.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5.000,00
45.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3.500,00

Η ισχύς της παρούσας απόφασης λήγει στις 31.12.2016 
Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη προηγούμενη σχετική απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μάνδρα, 1 Ιουνίου 2016

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ι
      Αριθμ. απόφ. 40 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 

2016 για διοικητική, γραμματειακή, οικονομική 

και ταμειακή υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗ-

ΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» με την επωνυμία 

ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/

Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/

Α΄) περί υπηρεσιακών μονάδων των Δήμων,
3. Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) περί προ-

γραμματισμού, προϋπολογισμού και θεμάτων οικονομικής 
διαχείρισης των νέων Δήμων,

4. Τα άρθρα 159, 163, 166, 167 και 240 του Ν.3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α΄) που αφορούν σε θέματα λειτουργίας της οι-
κονομικής υπηρεσίας των δήμων καθώς και διοίκησης των 
ΝΠΔΔ αυτών,

5. Τις διατάξεις του Β.δ. 17-5/1959 (ΦΕΚ 114/Α΄) και ιδίως 
του άρθρου 48 αυτού, περί οικονομικής διοίκησης και λο-
γιστικού των Δήμων,

6. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν.3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄) περί πρόσθετης υπηρεσίας των υπαλλήλων 
Δήμων και Κοινοτήτων,

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/
16-12-2015 τ.Α΄),

8. Την υπ αρθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011, εγκύκλιο 
«καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α α 
και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ και ωρών εισόδου του κοινού 
στις δημόσιες υπηρεσίες»,

9. Τη συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσί-
ου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» με την επωνυμία 
«ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ» (ΦΕΚ. 1294/Β΄/16-6-2011),

10. Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 57/2015 απόφαση 
Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ», η οποία εγκρίθηκε με την 
163/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Διρφύων-Μεσσαπίων, αναφορικά με τον απολογισμό χρή-
σης 2014, όπου απεικονίζεται η αυξημένη δραστηριότητα 
του ανωτέρω ΝΠΔΔ.

11. Την παντελή έλλειψη διοικητικού προσωπικού και 
την αδυναμία πρόσληψης τακτικού προσωπικού, λόγω της 
παρούσας δημοσιονομικής κατάστασης,

12. Τις υπ’ αρθμ. 95/2013, 80/2014 και 18/2015 αποφάσεις 
Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων, περί ανάθεσης καθηκό-
ντων διοικητικής, γραμματειακής, οικονομικής και ταμεια-
κής υποστήριξης του ΝΠΔΔ «ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ»,

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η 
οποία θα βαρύνει τον ΚΑ. 10-6012.001 του προϋπολογισμού 
του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων του οικονομικού έτους 2016 
όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, ύψους 1.500,00€, για 
αμοιβή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου μας,

14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία πέ-

ραν της υποχρεωτικής, είκοσι (20) ωρών το μήνα, για το έτος 
2016, για την κάλυψη αναγκών διοικητικής, γραμματειακής, 
οικονομικής και ταμειακής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου με την με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ» το οποίο 
στερείται τακτικού προσωπικού.

Β. Ορίζουμε τους δημοτικούς υπαλλήλους ως εξής:
-Την τακτική υπάλληλο, Κιαπέκου Μαρία του Σπυρίδωνα, 

ΤΕ17/Δ΄, αρμόδια για την εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υπ’ αρθμ. 80/2014 απόφαση Δημάρ-
χου Διρφύων-Μεσσαπίων.

- Την τακτική υπάλληλο, Κολούτσου Ελένη του Νικολάου, 
ΠΕ1/ΣΤ΄, αρμόδια για την εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 95/2013 απόφαση Δημάρ-
χου Διρφύων-Μεσσαπίων.
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- Τον υπάλληλο ΙΔΑΧ, Καμαριώτη Νικόλαο του Κων/νου, 
ΔΕ1/Ε΄, αρμόδιο για την εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ’ αρθμ. 95/2013 απόφαση Δημάρχου 
Διρφύων-Μεσσαπίων.

- Τον τακτικό υπάλληλο Μπαρσάκη Σπυρίδωνα του Αθα-
νασίου, ΤΕ17/Ε΄, αρμόδιο για την εκτέλεση καθηκόντων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρθμ. 18/2015 απόφαση 
Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ψαχνά, 4 Μαρτίου 2016 

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ
Ι

      Αριθμ. 531 (6)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, 

νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μο-

νίμου προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου Β΄ 

εξαμήνου έτους 2016.

  Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(10η Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2016)  

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1 το Π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄/11-10-1991) «Οργανι-

σμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και 
Αρεταιείου»,

2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «....Για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω 
αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους......»,

3. τις υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/79/13364 (ΦΕΚ 2765/Β΄/
18-12-2015) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/89/39517 (ΦΕΚ 2898/Β΄/
30-12-2015) αποφάσεις Κατανομής Προσωπικού στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

4. ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απα-
σχόληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας εργασίας για το Νοσηλευτικό, για το ειδικό τεχνικό 
προσωπικό, καθώς και για προσωπικό παροχής υπηρεσιών 
εστίασης - καθαριότητας και λοιπό (θυρωροί, τηλεφωνητές, 
βοηθητικό προσωπικό),

5. ότι είναι απολύτως απαραίτητη για το Νοσηλευτικό και 
λοιπό προσωπικό, (ηλεκτρολόγους-θυρωρούς-καθαριστές) 
η υπερωριακή απασχόληση προκειμένου να καλύπτονται, 
συνεχώς, τρεις αναγκαίες βάρδιες το 24ωρο, λόγω υπηρε-
σιακών αναγκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας αφυπη-
ρετήσεων και μετατάξεων προσωπικού,

6. ότι είναι αναγκαία η νυχτερινή υπηρεσία καθώς και 
η εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι 
το νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως καθημερι-
νώς, για όλο το έτος με κυλιόμενες βάρδιες προσωπικού, 
καθώς επίσης και το ότι εφημερεύει κάθε (4) ημέρες για 

τα Χειρουργικά και Μαιευτικά - Γυναικολογικά περιστα-
τικά, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ4δ/Γ. Π. οικ. 53080/
23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης,

7. το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ4β/οικ. 
10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοι-
ας, κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, το Τμήμα 
του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επείγοντα περι-
στατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια ομάδα 
εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο,

8 το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης 
ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, βάσει των 
υφιστάμενων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, από τον 
ελάχιστο αριθμό μηδέν (0) έως τον ανώτερο είκοσι (20),

9. ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο σχέδιο 
Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2016 ποσού 219.000,00 €,

10. ότι θα βαρύνει κατά 119.000,00€ τον κωδικό 0261 και 
κατά 100.000,00€ τον κωδικό 0263, αποφασίζει:

την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του μονίμου 
προσωπικού του Νοσοκομείου Β΄ εξαμήνου 2016 (01-07-
2016 έως 31-12-2016) και εγκρίνει την καταβολή αποζη-
μίωσης:

Για υπερωριακή εργασία πέραν του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου και μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για διακόσιους 
εξήντα εννέα (269) μονίμους υπαλλήλους ως εξής:

α) για δεκαέξι (16) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
β) για ενενήντα επτά (97) υπαλλήλους κατηγορίας TE
γ) για εκατόν δεκαοκτώ (118) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και
δ) για τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ.
Για υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡ. ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΡΓΙΩΝ / 

ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ
ΝΥΚΤΕΡ. / 

ΜΗΝΑ
Νοσηλευτικό
Προσωπικό

127 2160 3536

Θυρωροί-
Νυκτοφύλακες

4 160 208

Τεχνικοί 18 160 208
Μάγειροι 3 80 -

Τραπεζοκόμοι 7 240 -
Καθαριστές-

Εργάτες
7 120 208

Τηλεφωνητές 2 80 -
Χειριστές

(Αξονικού)
3 120 -

Φυσιοθεραπευτές 2 40 -
ΣΥΝΟΛΟ 173 3160 4160

Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες καθ' υπέρβασιν του 
υποχρεωτικού ωραρίου και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες 
ως εξής :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Νοσηλευτικό Προσωπικό 10
Θυρωροί-Νυκτοφύλακες 5
Χειριστές (Αξονικού) 3
ΣΥΝΟΛΟ 18
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

Ι

      Αριθμ. 532 (7)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, 

νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου Β΄εξαμήνου 

έτους 2016.

  Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(10η Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2016)  

Λ αμβάνοντας υπόψη:
1. το Π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄/11-10-1991) «Οργανι-

σμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και 
Αρεταιείου»,

2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «....Για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω 
αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως και ισχύουν από τη δημοσίευση τους......»,

3. την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/27296/27-10-2015
απόφαση Έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (280/τ.
Α΄/28-12-2006) για πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων δια-
φόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών,

4. ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απασχό-
ληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας για το Νοσηλευτικό, για το τεχνικό προσωπικό, 
καθώς και για προσωπικό παροχής υπηρεσιών εστίασης 
και βοηθητικό προσωπικό,

5. ότι είναι απολύτως απαραίτητη για το Νοσηλευτικό 
και λοιπό προσωπικό, η υπερωριακή απασχόληση προκει-
μένου να καλύπτονται, συνεχώς, τρεις αναγκαίες βάρδιες 
το 24ωρο,

6. ότι είναι αναγκαία η νυχτερινή υπηρεσία καθώς και η 
εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το νοσο-
κομείο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως καθημερινώς, για όλο 
το έτος με κυλιόμενες βάρδιες προσωπικού, καθώς και το ότι 
εφημερεύει κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτι-
κά -Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
Υ4δ/Γ. Π. οι κ. 53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

7. το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ4β/οικ. 
10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοι-
ας, κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, το Τμήμα 

του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επείγοντα περι-
στατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια ομάδα 
εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο,

8. τις υφιστάμενες πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες 
έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων και αφυπηρετήσεων 
προσωπικού,

9. το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης 
ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, βάσει των 
υφιστάμενων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, από τον 
ελάχιστο αριθμό μηδέν (0) έως τον ανώτερο είκοσι (20),

10. ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο σχέδιο 
Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2016 ποσού 20.400,00 € και θα βαρύνει τους κωδι-
κούς 0261 κατά 11.400,00€ και 0263 9.000,00€ αντιστοίχως, 
αποφασίζει:

την καθιέρωση υπερωριακής απασχόληση του Προσω-
πικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (Αορίστου 
και Ορισμένου χρόνου) του Νοσοκομείου Β΄ εξαμήνου 2016 
(01-07-2016 - 31-12-2016) και εγκρίνει την καταβολή απο-
ζημίωσης:

1. Για υπερωριακή εργασία πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου και μέχρι 20 ώρες μηνιαίως για δεκαοκτώ (43) 
υπαλλήλους Αορίστου και Ορισμένου χρόνου διαφόρων 
ειδικοτήτων ως εξής:

α) σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Ορισμένου 
χρόνου

β) σε δεκαέξι (16) υπάλληλους κατηγορίας TE (ένας (1) 
Αορίστου και δεκαπέντε (15) Ορισμένου χρόνου

γ) σε δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ (δεκαέξι 
(16) Αορίστου και δύο (2) Ορισμένου Χρόνου,

δ) σε έξι (6) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ Ορισμένου χρό-
νου.

2. Για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
όπως και κατά τη νύκτα σε προσωπικό ορισμένου χρόνου 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα-
σίας ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προσωπικό
Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΡΓΙΩΝ/ 
ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ 
ΝΥΚΤΕΡ./ 
ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό 18 400 528
Τεχνικό 2 80 60
Τραπεζοκόμοι 2 80 -
ΣΥΝΟΛΟ 22 560 588

2. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές ώρες, 
καθ' υπέρβασιν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
και μέχρι ενενήντα έξι (96) ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Νοσηλευτικό Προσωπικό 4
ΣΥΝΟΛΟ 4

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

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