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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 94588/
Δ2/09-06-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού
Λυκείου» (Β’ 1670).

2

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με δ.τ. «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΝΕΡΗ MON. IKE».

3

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του Δήμου Ωρωπού.

4

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του Δήμου Παιανίας.

5

Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου
Αμυνταίου με διακεκομμένο ωράριο.

6

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ.
«Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς».

7

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των δεκατριών (13) αποσπασμένων υπαλλήλων από τη
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. στη Διεύθυνση του Ενδιάμεσου φορέα
Διαχείρισης της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

8

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του τακτικού προσωπικού της ΕΑΤΑ ΑΕ στο πλαίσιο της
προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 136680/Δ2
(1)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 94588/
Δ2/09-06-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού
Λυκείου» (Β' 1670).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000

Αρ. Φύλλου 2758

(Α' 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4186/
2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του
Ν. 4403/2016 (Α' 125).
3. Την με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και
Γενικού Λυκείου» (Β' 1670).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 4186/
2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4327/2015 (Α' 50)
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθ. 93381/Δ2/07-06-2016 (Β' 1640) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011
(Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
8. Την με αρ. 30/28-07-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α' 114).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την με αριθ. 94588/
Δ2/09-06-2016 υπουργική απόφαση (Β' 1670) με θέμα:
«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου»
ως εξής:
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Τεύχος Β’ 2758/01.09.2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΜΑΘΗΜΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕ03

ΠΕ04, ΠΕ19 (με πτυ- ΠΕ12 (01, 03, 04,05, 06,
χίο Πληροφορικής ή
07, 08, 10), ΠΕ17 (01,
Μαθηματικών), ΠΕ20
02, 03, 04) ΠΕ20 (με
(με πτυχίο Μαθημα- πτυχίο Πληροφορικής)
τικών)

Μαθηματικά

Φυσικές Επιστήμες

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική1

ΠΕ04.01, ΠΕ12.10

ΠΕ03, ΠΕ04 (02, 03,
04, 05)

ΠΕ12 (01, 03, 04, 05,
06, 07, 08)

Χημεία

ΠΕ04.02, ΠΕ12.08

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05),
ΠΕ14.03

ΠΕ18.36

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05),
ΠΕ14

ΠΕ18.07

ΠΕ04.05

ΠΕ04 (01, 02, 03, 04),
ΠΕ15

ΠΕ03, ΠΕ12 (εκτός
ΠΕ12.13),
ΠΕ14 (04,05),
ΠΕ17, ΠΕ18
(12,13,14,15,16,17,
18,20,30,36)

ΠΕ15

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13,
ΠΕ14

ΠΕ11

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ34

ΠΕ01

Βιολογία
Γεωλογία-Γεωγραφία

Οικιακή Οικονομία
Ιστορία
Θρησκευτικά

ΠΕ01
2

ΠΕ02

ΠΕ05/ΠΕ07/ΠΕ34

Γαλλικά / Γερμανικά /Ιταλικά
Καλλιτεχνικά

ΠΕ08

ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)

1.

Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.
2.
Η Ιταλική Γλώσσα θα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας είναι οριστικά τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν το σχολικό έτος 2016-17
οριστικά ή προσωρινά.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Γ Τάξη
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ33

ΠΕ02, ΠΕ09

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ12.02

ΠΕ18(01, 26, 27, 28)

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03),
ΠΕ17(01, 05)

ΠΕ08

ΠΕ18(01, 26, 27, 28)

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Η περίπτωση Α. της με αριθ. 94588/Δ2/10-06-2016
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1670 Β'), που αναφέρεται στις
οδηγίες, αντικαθίσταται ως εξής:
Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α') ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα
μαθήματα δεύτερης (Β') ανάθεσης συμπληρώνουν το
υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές
ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της

βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της
πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11)
διδακτικών ωρών.
Μετά την περίπτωση Β. προστίθενται περιπτώσεις Γ.
και Δ. ως εξής:
Γ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με
την εξής σειρά προτεραιότητας:
Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:
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α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά
ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β'
ανάθεση)
β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β'
ανάθεση)
γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β' ανάθεση) δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β'
ανάθεση) ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α' και β'
ανάθεση)
Δ. Η Τρίτη (Γ') Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα
και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί,
με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση
της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την
30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες
που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό
συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες
της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας
μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική
απόφαση του ΠΥΣΔΕ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 94588/Δ2/10-06-2016
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1670 Β').
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2016-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

29437

Αριθ.: 136296/Κ1
(2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με δ.τ. «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΝΕΡΗ MON. IKE».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1.Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-09-2010)
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»,
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο,
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, 04, 05, 06, Θ10, 015,
Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του Ν. 4111/
2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013).
5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β/12-12-2012)
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».
6.Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α/10-12-2013)
άρθρο 6, παράγραφος 3 «θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευσης».
7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β/18-11-2012)
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.».
8. Τη με αριθ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β/3-4-2013)
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παράγραφο θ του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4093/2012».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/10-01-2014)
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις», άρθρο
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «θέματα Φορέων
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.
10. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/29-08-20124) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
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11. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
12. Τη με αριθ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13. Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» άρθρο 66
«Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», παρ. 19, υποπαρ. 16, περί κατάργησης Σχολών
Επαγγελματικής Κατάρτισης.
14. Τη με αρ. 127833/Κ1/10-9-2015 αίτηση του Νομικού Προσώπου «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΝΕΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).
15. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με
αριθ. ΔΑ/4 5891/02-08-2016 απόφαση του, της με αρ.
222/02-08-2016 συνεδρίασης.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Χορηγούμε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΝΕΡΗ MON. IKE», στο Νομικό Πρόσωπο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΝΕΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και το έγγραφο θετικής διατύπωσης
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας
για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.
Δια της παρούσης άδειας δίνεται η δυνατότητα στο
1.1.Ε.Κ. να εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς, σύμφωνα με το άρθρο 17 «Μητρώα του Δικτύου», παρ. 3 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-09-2010)
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»,
και με διαδικασίες που ορίζονται στην υπ' αρ. 1936/2012
(ΦΕΚ 906/Β/23-03-2012 απόφαση «Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο
Φορέων Δια Βίου Μάθησης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2016
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(3)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Ωρωπού.
Με την υπ’ αριθ. 183/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ωρωπού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ’ αριθ. 14338/12-07-2016 βεβαίωσης του
Δήμου Ωρωπού, περί μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων
ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών στο
Δήμο και της υπ’ αριθ. 56451/21645/27-07-2016 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας της υπαλλήλου με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
Ζαρογκίκα Παναγιώτας του Γεωργίου, κατηγορίας ΥΕ
ειδικότητας Καθαριστριών από 15 ώρες σε 32 ώρες
εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. οικονομικής βεβαίωσης του Δήμου Ωρωπού:
13385/30-06-2016)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
οικ. 66987/25879/25-08-2016).
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
ι

(4)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Παιανίας.
Με την υπ’ αριθ. 123/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παιανίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ’ αριθ. 6279/23-05-2016 βεβαίωσης του
Δήμου Παιανίας, περί μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων
ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων στο Δήμο και της υπ’ αριθ. 58124/22330/
04-08-2016 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας της
υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 1) Αγγουριά Διονυσίας του Θεοφύλακτου,
κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών
Μονάδων από 20 ώρες σε 40 ώρες εβδομαδιαίως και
2) Σταραμοπούλου Μαρίας του Γεωργίου κατηγορίας ΥΕ
ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων από 20
ώρες σε 40 ώρες εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. οικονομικής βεβαίωσης του Δήμου Παιανίας:
6079/19-05-2016)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
οικ/66990/25880/25-08-2016).

Ο Γενικός Γραμματέας
δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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Αριθ.:οικ.124250
(5)
Λειτουργία υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου
Αμυνταίου με διακεκομμένο ωράριο.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του Π.δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας».
γ) Του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/
28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
δ)Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α')
«Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δ/τα και άλλες διατάξεις».
ε)Τιςδιατάξειςτηςπαρ.6τουάρθρου1τηςαπό29-12-1980
πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Ν.1157/1981(ΦΕΚ Α' 126).
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/
τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
ζ) Της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
ΟΙΚ. 1692/2006 (ΦΕΚ 769/Β/27-6-2006) «Καθιέρωση
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ».
η)Την υπ'αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659/
Β/26-7-2011) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/
27-6-2006 (ΦΕΚ Β’ 769) Απόφασης περί καθιέρωσης
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ.
ι) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) και την πράξη 4 του Υπουργικού
Συμβουλίου της 6-2-2015(ΦΕΚ 24/Α/6-2-2015) με την
οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας.
2. Την υπ’ αριθμ. 284/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αμυνταίου, περί λειτουργίας των υπηρεσιών
Καθαριότητας του Δήμου με διακεκομμένο ωράριο τις
ημέρες που διενεργείται η Λαϊκή Αγορά στο Αμύνταιο,
αποφασίζουμε:
Την λειτουργία των υπηρεσιών Καθαριότητας του
Δήμου με διακεκομμένο ωράριο, για τις ημέρες που διενεργείται η Λαϊκή Αγορά στο Αμύνταιο, κατά τις απογευματινές ώρες (μετά από ώρα 15.00), για τον καθαρι-
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σμό του χώρου της Λαϊκής Αγοράς, λόγω ιδιοτυπίας των
συνθηκών λειτουργίας και του είδους και της μορφής
υπηρεσίας.
Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και μόνο κατά τις ημέρες διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς στο Αμύνταιο, κρίνεται επιβεβλημένη η λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου με διακεκομμένο ωράριο, έτσι ώστε να
υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό για την καθαριότητα
των χώρων αυτής μετά το τέλος της και αφού θα έχουν
αποχωρήσει όλοι οι πωλητές από αυτήν.
Η Λαϊκή Αγορά διενεργείται κάθε εβδομάδα από το
πρωί της Δευτέρας έως και ώρα 15.00 της ιδίας ημέρας
και μετατίθεται σε άλλη ημέρα μόνο σε περίπτωση επίσημων αργιών.
Έπειτα από αυτή την ώρα θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει όλοι οι πωλητές από αυτήν και συνεπώς είναι
δυνατή η έναρξη των εργασιών καθαριότητας στους
χώρους της Λαϊκής Αγοράς.
Το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας που κατά
την ημέρα διενέργειας της Λαϊκής Αγοράς θα εκτελεί τις
εργασίες καθαριότητας των χώρων αυτής θα εργάζεται
από ώρα 7.00 έως 12.00 σε εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων (οδών, πλατειών, παιδικών χαρών
κλπ) και 15.00 έως 18.00 στην καθαριότητα των χώρων
της Λαϊκής Αγοράς.
Έτσι οι ώρες εργασίας του προσωπικού σε καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων (οδών, πλατειών, παιδικών
χαρών κλπ) δεν θα υπερβαίνουν τον ημερήσιο αριθμό
των ωρών (8 ώρες) εργασίας, πέραν του οποίου απαιτούνται πιστώσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας.
Επιπλέον το προσωπικό που κατά την ημέρα διενέργειας της Λαϊκής Αγοράς απασχολείται στην αποκομιδή
απορριμμάτων, θα εργάζεται από ώρα 07.00 έως 10.30
στην αποκομιδή απορριμμάτων και από 15.00 έως 18.00
στην καθαριότητα της Λαϊκής Αγοράς.
Έτσι οι ώρες εργασίας του προσωπικού σε εργασίες
αποκομιδής απορριμμάτων δεν θα υπερβαίνουν τον
ημερήσιο αριθμό ωρών (6,5 ώρες) εργασίας, πέραν του
οποίου απαιτούνται πιστώσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας.
Ο μέγιστος αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται για την καθαριότητα των χώρων της Λαϊκής
Αγοράς στο Αμύνταιο, θα είναι εννέα (9) συνολικά, εκ
των οποίων ένας (1) με ειδικότητα οδηγού αυτοκινήτου,
κλάδου ΔΕ και οκτώ (8) με ειδικότητα εργατών καθαριότητας, κλάδου ΥΕ.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
εφ' όσον οι ώρες εργασίας του προσωπικού με το διακεκομμένο ωράριο δεν υπερβαίνουν τον ημερήσιο αριθμό
ωρών εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Αυγούστου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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Αριθ. 62484/4451
(6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ.
«Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς».
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/
30-5-1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 263 του Ν. 3463/
2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/
2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ιδίως των άρθρων 109 και 280 παρ. ι.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013
(ΦΕΚ 98/Α/26-4-2013).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 139/2010
(ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014).
8. Την πράξη 4 της 6ης-2-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/6-2-2015).
9. Την αριθμ. 61/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασιάς αναφορικά με τη συγχώνευση
των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Μονεμβασίας και του Δήμου Βοιών σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση
με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και
Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας» η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 5718/757/26-5-2011 απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1333/Β/
16-6-2011.
10. Την αριθμ. 355/2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς που αφορά τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου
Μονεμβασίας» ως προς τους σκοπούς της, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 29139/3235π.ε/14-1-2013
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 320/Β/18-2-2013.
11. Την αριθμ. 2/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς που αφορά τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής
Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας» ως προς τους σκοπούς της στον τομέα του
περιβάλλοντος, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ.
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6560/409/13-3-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 813/Β/8-4-2013.
12. Την αριθμ. 288/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας αναφορικά με
την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ.
«Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος
Δήμου Μονεμβασίας», ως προς το μέρος που αφορά
τη διοίκηση.
13. Την αριθμ. 12526/818/2-3-2015 (ΦΕΚ 368/Β/
16-3-2015) απόφαση μας με την οποία εγκρίθηκε η
αριθμ. 288/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Μονεμβασίας.
14. Την αριθμ. 144/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας που αφορά τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου
Μονεμβασίας» ως προς τους σκοπούς της στον Τομέα
του Περιβάλλοντος στους οποίους συμπεριλαμβάνονται
και οι εξής:
Η Αξιοποίηση και διαχείριση του Μουσείου Ναυτικής
Τέχνης και Παράδοσης στη Νεάπολη
Η Αξιοποίηση και διαχείριση του Γεωπάρκου Αγίου
Νικολάου Βοιών, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 114/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με την
οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Ι.Δ.
«Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας», που συστάθηκε με την
αριθμ. 61/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 1333/Β/16-6-2011) και τροποποιήθηκε: 1) με τις
αριθμ. 355/2012 (ΦΕΚ 320/Β/18-2-2013) και 2/2013
(ΦΕΚ 813/Β/8-4-2013) όμοιες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και 2) με την αριθμ 12526/818/
2-3-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/
σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου(ΦΕΚ368/Β/16-3-2015)
κατόπιν της αριθμ. 288/2014 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα τροποποιείται το μέρος που αφορά τους
σκοπούς της Επιχείρησης στον Τομέα του Περιβάλλοντος στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εξής:
Η Αξιοποίηση και διαχείριση του Μουσείου Ναυτικής
Τέχνης και Παράδοσης στη Νεάπολη
Η Αξιοποίηση και διαχείριση του Γεωπάρκου Αγίου
Νικολάου Βοιών.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 61/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1333/Β/16-6-2011, όπως τροποποιήθηκε: 1) με τις αριθμ. 355/2012 (ΦΕΚ 320/Β/18-2-2013)
και 2/2013 (ΦΕΚ 813/Β/8-4-2013) όμοιες αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου και 2)με την αριθμ 12526/818/
2-3-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/
σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου(ΦΕΚ368/Β/16-3-2015)
κατόπιν της αριθμ. 288/2014 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Γ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Μονεμβασίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ι

Αριθ. απόφασης 9/103ο Δ.Σ./28-7-2016
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των δεκατριών (13) αποσπασμένων υπαλλήλων από τη
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. στη Διεύθυνση του Ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το Γενικό Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,
β) το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 18 περί στελέχωσης των ειδικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί από το
Ν. 3840/2010 και ισχύει,
γ) την απόφαση του ΥΠΑΑΝ 17192/ΕΥΣ2382/6-4-2012
(ΦΕΚ 1277/B/11-4-2012), δυνάμει της οποίας η Εταιρεία
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Αθηναίων ορίζεται ως Ενδιάμεσος
Φορέας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
«Αττικής» του ΕΣΠΑ,
δ) το Ν. 3614/2007 και ιδιαίτερα το άρθρο 18 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
(ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως έχει τροποποιηθεί
από τον Ν.3840/2010 και τον Ν. 4128/13 (ΦΕΚ 51/Α/
28-02-2013) με το άρθρο 1 περί της διαδικασίας μετακινήσεων και αποσπάσεων των υπαλλήλων στις Ειδικές
Υπηρεσίες (ΕΥ) του ΕΣΠΑ,
ε) το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015,
στ) τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποέργων του ΕΣΠΑ, το οποίο λήγει στις 31/03/2017 και τη
συνακόλουθη αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και
του όγκου εργασίας,
ζ) την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την ενδεδειγμένη και έγκυρη υλοποίηση των υποέργων του
ΕΣΠΑ,
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η) τον πίνακα του Λογιστηρίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., όπου
υπάρχει αναλυτική καταγραφή του κόστους υπερωριακής απασχόλησης που θα προκύψει ανά υπάλληλο, ανά
ώρα και συνολικά κατά μήνα και στο εξάμηνο,
θ) την ως άνω εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου,
ι) τις απόψεις των μελών του Σώματος, τις ανάγκες λειτουργίας και τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας,
αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης κατά τα
ανωτέρω των δέκα (13) αποσπασμένων υπαλλήλων από
τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. στη Διεύθυνση του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε..
2. Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης.
3. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και
τη βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του
υπηρεσιακά παρασχεθέντος έργου είναι ο Προϊστάμενος
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
4. Η δαπάνη που θα προκύψει βάσει των οικείων διατάξεων του νόμου από την παρούσα απόφαση ανέρχεται
κατ' ανώτατο opLO στο συνολικό ποσό των 28.972,00€,
αφορά στο σύνολο των ως άνω υπαλλήλων και των ωρών
που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο και θα βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
5. Η συνολική διάρκεια της εν λόγω υπερωριακής
απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβεί τις εκατόν πενήντα
(120) ώρες ανά υπάλληλο, αφορά το δεύτερο εξάμηνο
του έτους 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016
Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
ι

Αριθ. απόφασης 10/103ο Δ.Σ./28-7-2016
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του τακτικού προσωπικού της ΕΑΤΑ ΑΕ στο πλαίσιο της
προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το Γενικό Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,
β) το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 18 περί στελέχωσης των ειδικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, έτσι όπως έχειτροποποιηθεί από το
Ν.3840/2010 και ισχύει,
δ) το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
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άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015),
ε) τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποέργων του ΕΣΠΑ, το οποίο λήγει στις 31/03/2017 και τη
συνακόλουθη αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και
του όγκου εργασίας,
στ) την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την
ενδεδειγμένη και έγκυρη υλοποίηση των υποέργων του
ΕΣΠΑ,
ζ) τον πίνακα του Λογιστηρίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., όπου
υπάρχει αναλυτική καταγραφή του κόστους υπερωριακής απασχόλησης που θα προκύψει ανά υπάλληλο, ανά
ώρα και συνολικά κατά μήνα και στο εξάμηνο,
η) την ως άνω εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου,
θ) τις απόψεις των μελών του Σώματος, τις ανάγκες
λειτουργίας και τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Η έγκριση ανάθεσης καθηκόντων στους 2 τακτικούς
υπαλλήλους της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ως υπερωριακή απασχόληση, πέραν των ωρών υπερωριακής εργασίας, δεδομένου
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ότι δημιουργείται επιπρόσθετος φόρτος εργασίας και
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που δεν είναι δυνατό
να καλυφθούν μέσα στο συμβατικό ωράριο εργασίας.
2. Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης.
3. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και
τη βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του
υπηρεσιακά παρασχεθέντος έργου είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της κάθε πράξης.
4. Η δαπάνη που θα προκύψει από την παρούσα απόφαση ανέρχεται κατ' ανώτατο στο συνολικό ποσό των
2.728,00 €, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΑΤΑ Α.Ε.
5. Οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται μέχρι (120) ανά υπάλληλο για το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016
Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
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