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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21229 οικ. Φ.108.3 (1)
 Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερι−

νές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες για τους πυροσβέστες πενταετούς υπο−
χρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για 
πενταετή θητεία.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδι−

κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα»,

β. Του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης 
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/ 
τ.A΄/25−5−1998).

γ. Του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (61 τ.A΄/31−3−2011).

δ. Του αρθ. 77 παρ. 3 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης».

ε. Του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο−
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176/16−12−2015). 

στ. Του Π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).

ζ. Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

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

θ. Της υπ’ αριθμ. Υ5/27−01−2015 Απόφασης Πρωθυ−
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β΄ 204).

ι. Του άρθρου 23 του Π.δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. 99 τ.Α΄ 
16.6.1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.δ. του Κανονι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος».

κ. Της υπ’ αριθμ. 33/30−5−1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της αριθ. 88/2−8−95 Π.Υ.Σ και προσαρμογή 
της στις διατάξεις του Ν. 470/1997 (Α΄ 109) από 30.5.1997).

κα. Της υπ’ αριθμ. 2026439/3480/0022/30−5−97 (Β΄ 462) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

κβ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ6/29−9−2015 (Β΄ 2109) 
περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικό−
λαο Τόσκα».

2. Την υπ’ αρίθ. πρωτ. 34671 οικ Φ.300.2/28−7−2011 Από−
φαση Αρχηγού Π.Σ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την 
πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα, τεσσάρων χιλιάδων 
(4000) πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης».
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3. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/33/01 13901/14−07−2011 Απόφαση 
της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 
33/06, σχετικά με έγκριση για την κίνηση των διαδι−
κασιών πλήρωσης θέσεων πυροσβεστών πενταετούς 
υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

4. Την από 9/4/2016 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Δι−
ευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (στο 
πρώην ΥΔΤ και Π.τ.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Το γεγονός ότι οι πυροσβέστες πενταετούς υπο−
χρέωσης, συνολικού αριθμού 4.000 ατόμων, που προσε−
λήφθησαν το έτος 2012 με σχέση εργασίας Δημόσιου 
Δικαίου για πενταετή θητεία, υποχρεούνται λόγω της 
ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου και των αυξη−
μένων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, να απασχο−
λούνται υπερωριακά, να εργάζονται κατά τις νυχτερινές 
ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των πυρο−
σβεστών πενταετούς υποχρέωσης που προσελήφθησαν 
στο Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση εργασίας Δημόσιου 
Δικαίου για πενταετή θητεία, για χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 31η Δεκεμ−
βρίου 2016, ως ακολούθως:

1.1 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθέ−
νας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 
1ης ΕΜΑΚ και την υπόλοιπη περίοδο στην αντίστοιχη 
ΠΕ.ΠΥ.Δ.

(Σύνολο 12.000 ώρες για 100 άτομα).
1.2 Μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ώρες συνολικά ο κα−

θένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέω−
σης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 
2ης ΕΜΑΚ και την υπόλοιπη περίοδο στην αντίστοιχη 
ΠΕ.ΠΥ.Δ.

(Σύνολο 9.375 ώρες για 125 άτομα).
1.3 Μέχρι σαράντα πέντε ώρες (45) ώρες συνολικά ο 

καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέω−
σης των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 
3ης ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως 
και την υπόλοιπη περίοδο στις αντίστοιχες ΠΕ.ΠΥ.Δ.

(Σύνολο 8.595 ώρες για 191 άτομα).
1.4 Μέχρι δέκα πέντε (15) ώρες ο καθένας, για όλους 

τους υπόλοιπους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέ−
ωσης που υπηρετούν στα λοιπά Αερομεταφερόμενα 
Πεζοπόρα καθώς και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
και Κλιμάκια που στελεχώνουν τόσο 24ώρο όσο και 
16ωρο περιπολικό.

(Σύνολο 53.760 ώρες για 3.584 άτομα).
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις ερ−

γάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού 
4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης για χρονι−
κό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2016, ως ακολούθως:

2.1 Μέχρι εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ώρες συ−
νολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς 
υποχρέωσης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμή−
ματος της 1ης ΕΜΑΚ και την υπόλοιπη περίοδο στην 
αντίστοιχη ΠΕ.ΠΥ.Δ.

(Σύνολο 18.400 ώρες για 100 άτομα).
2.2 Μέχρι εκατόν τριάντα έξι (136) ώρες συνολικά ο 

καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέω−
σης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 
2ης ΕΜΑΚ και την υπόλοιπη περίοδο στην αντίστοιχη 
ΠΕ.ΠΥ.Δ.

(Σύνολο 17.000 ώρες για 125 άτομα).
2.3 Μέχρι εκατόν είκοσι οκτώ (128) ώρες συνολικά ο 

καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέω−
σης των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 
3ης ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως 
και την υπόλοιπη περίοδο στις αντίστοιχες ΠΕ.ΠΥ.Δ.

(Σύνολο 24.448 ώρες για 191 άτομα).
2.4. Μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ο καθένας, για όλους 

τους υπόλοιπους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέω−
σης που υπηρετούν στα λοιπά Αερομεταφερόμενα Πε−
ζοπόρα καθώς και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και 
Κλιμάκια που στελεχώνουν 24ώρο περιπολικό κατά την 
αντιπυρική περίοδο και παραμένουν σε αυτές και μετά 
τη λήξη της.

(Σύνολο 205.824 ώρες για 2.144 άτομα).
2.5. Μέχρι πενήντα έξι (56) ώρες, για όλους τους πυ−

ροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν σε 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που δεν στελε−
χώνουν 24ώρο περιπολικό κατά την αντιπυρική περίοδο 
και παραμένουν σε αυτές και μετά τη λήξη της.

(Σύνολο 80.640 ώρες για 1.440 άτομα).
3. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες:
3.1 Μέχρι εκατόν πενήντα (150) ώρες συνολικά ο καθέ−

νας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης του 
Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ 
και την υπόλοιπη περίοδο στην αντίστοιχη ΠΕ.ΠΥ.Δ.

(Σύνολο 15.000 ώρες για 100 άτομα).
3.2 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας 

από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης του Αε−
ρομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ 
και την υπόλοιπη περίοδο στην αντίστοιχη ΠΕ.ΠΥ.Δ.

(Σύνολο 15.000 ώρες για 125 άτομα).
3.3 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας 

από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης των 
Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης 
ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως και 
την υπόλοιπη περίοδο στις αντίστοιχες ΠΕ.ΠΥ.Δ.

(Σύνολο 22.920 ώρες για 191 άτομα).
3.4 Μέχρι εκατόν πέντε (105) ώρες ο καθένας, για όλους 

τους υπόλοιπους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
που υπηρετούν στα λοιπά Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα 
καθώς και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια 
που στελεχώνουν 24ώρο περιπολικό κατά την αντιπυρική 
περίοδο και παραμένουν σε αυτές και μετά τη λήξη της.

(Σύνολο 225.120 ώρες για 2.144 άτομα).
3.5 Μέχρι εκατόν πέντε (105) ώρες, για όλους τους 

πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν 
σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που δεν 
στελεχώνουν 24ώρο περιπολικό κατά την αντιπυρική 
περίοδο και παραμένουν σε αυτές και μετά τη λήξη της.

(Σύνολο 151.200 ώρες για 1.440 άτομα).
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 4.000 πυροσβέστες 

πενταετούς υποχρέωσης που θα απασχοληθούν υπε−
ρωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά τα 
ως άνω οριζόμενα, ανέρχεται στις οκτακόσιες πενήντα 
εννέα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα δύο (859.282) ώρες.

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, εργασίας 
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Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 859.282 ώρες συνολικά 
για 4.000 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ανέρ−
χονται στο ποσό των 2.140.799,61 € και θα καλυφθούν 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. 07−420 υπό ΚΑΕ0511 και 
ΚΑΕ0512 οικονομικού έτους 2016.

6. Τυχόν υπόλοιπα του ανωτέρου αναφερόμενου χρό−
νου εργασίας, για όλες τις περιπτώσεις που περιλαμ−
βάνονται στις παρ. 1, 2 και 3 της παρούσας, δύνανται:

α. να απορροφηθούν από τις Υπηρεσίες μετά τη λήξη 
της αντιπυρικής περιόδου και

β. να μεταφερθούν και σε άλλες Υπηρεσίες του Σώματος 
λόγω μετακίνησης των πυροσβεστών πενταετούς υπο−
χρέωσης μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 
2016, εφόσον ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι το επιβάλλουν.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

F
Αριθμ. 27880 (2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ−

που Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων Νομού Κυκλάδων με την επωνυμία «Νο−
μικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλο−
ντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νά−
ξου και Μικρών Κυκλάδων» με τον διακριτικό τίτλο 
«ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Α.».

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β. Του Π.Δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

γ. Των άρθρων 239, 240 και 241 του Ν.  3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

δ. Του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄), «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών», σε συνδυασμό με την πράξη 4 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 6−2−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄), «Αποδοχή παραι−
τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας».

ε. Της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γρα−
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 50/23−5−2011 (ΦΕΚ 1300/Β΄/2011) από−

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τους 
τομείς Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας 
δια συγχωνεύσεως των υφισταμένων αντιστοίχων Νο−
μικών Προσώπων των τέως Δήμου Νάξου και Δήμου 
Δρυμαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

103 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 75 και 240 του 
Ν. 3463/2006».

3. Την υπ’ αριθμ. 34/8−3−2016 (σε ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίη−
ση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 50/2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 
που αφορά στη σύσταση και λειτουργία του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.», αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 34/8−3−2016 (σε ορθή επα−
νάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων με την οποία τροποποιείται −συμπλη−
ρώνεται η υπ’ αριθμ. 50/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που αφορά 
στη σύσταση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 
με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» (ΦΕΚ 1300/Β΄/2011), 
ως κατωτέρω:

Α) Στην αρχική παράγραφο του άρθρου 2 «Σκοπός 
του Νομικού Προσώπου» της συστατικής πράξης να εγ−
γραφεί «στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006», αντί του «στο 
άρθρο 35 του Ν. 3463/2006».

Β) Στην παράγραφο Γ του άρθρου 2 «Σκοπός του 
Νομικού Προσώπου» της συστατικής πράξης να προ−
στεθεί παράγραφος (ixi) που να αναφέρει: η ίδρυση και 
λειτουργία θεατρικού μουσείου «Ιάκωβος Καμπανέλλης».

Γ) Στην παράγραφο Α του άρθρου 4 «Πόροι» σε αντι−
κατάσταση όλης της παραγράφου Α, να εγγραφεί: «Από 
την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων, την επιχορήγηση από τους ΚΑΠ 
(άρθρα 12 και 14 του Ν. 2880/2001) για την μισθοδοσία 
των υπαλλήλων και λειτουργικών εξόδων των βρεφο−
νηπιακών σταθμών και των αθλητικών εγκαταστάσεων 
αντίστοιχα καθώς και κάθε έκτακτη επιχορήγηση από 
το Δήμο, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή 
της και ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα 
με το ισχύον νομικό πλαίσιο».

Δ) Στην αρχική παράγραφο του άρθρου 6 «Κάλυψη Δαπά−
νης» να αναγραφεί: «Η απόφαση αυτή επιβαρύνει ετησίως 
τον Προϋπολογισμό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλά−
δων (ΚΑ 00−6715.006) με το ποσό των 250.000,00 ευρώ».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 50/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων (ΦΕΚ 1300/Β΄/2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F

Αριθμ. οικ. 52452 (3)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 65/2016 απόφασης του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, περί σύστασης μίας (1) προσωπο−
παγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) 
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«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 5, 6 και 7 του Ν. 1069/1980 
(ΦΕΚ 191/τ.Α΄/23−8−1980) «Περί κινήτρων για την ίδρυση 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» όπως έχουν 
τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− 
Δυτικής Μακεδονίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/τ.Α΄/14.11.2002) 
«Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές απο−
φάσεις...  και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.  4257/2014 
(ΦΕΚ 93 τ.Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις.

6. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) με την οποία γίνεται 
αποδεκτή η παραίτηση της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

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/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄), για τον έλεγχο που προκαλούν οι κανο−
νιστικές διοικητικές πράξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 21 του Ν. 4057/2012 
(ΦΕΚ 54/Α΄/14−3−2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πο−
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δη−
μοσίου Δικαίου».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.  3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικο−
νομίας — Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης», όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 
(ΦΕΚ 152/Α΄/1−7−2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής».

10. Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Α20/800/οικ. 22370/2010 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εκτέλεση 
αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων».

11. Την αριθμ. 853/2015 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, με την οποία α) ακυρώνει την 
αριθμ.289/13−2−2006 απόφαση του ΑΣΕΠ κατά το μέρος 
που αναφέρεται στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
ηλεκτρολόγου β΄ τάξης του Σουμελίδη Χρήστου του 
Δημητρίου και β) αναπέμπει την υπόθεση στο ΑΣΕΠ για 
νέα νομίμως αιτιολογημένη κρίση.

12. Την αριθμ.80/1.2.2016 απόφασης του Α΄ Τμήμα−
τος του ΑΣΕΠ, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’ 
αριθμ.853/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, σύμφωνα με την οποία παραγγέλεται στη 
Δ.Ε.Υ.Α Φλώρινας να κινήσει τη διαδικασία πρόσλη−
ψης του Χρήστου Σουμελίδη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέση της Κατη−
γορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κλάδου ΔΕ 
Ηλεκτρολόγου−Συντηρητή και συγκεκριμένα, σε κενή 
θέση και εάν δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που 
συνιστάται με την απόφαση πρόσληψης του, σύμφω−
να μετά οριζόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 17 του 
Ν. 2190/1994.

13. Τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α Φλώρινας (ΦΕΚ 1505/τ.Β΄/
13.12.2000), όπως ισχύει.

14. Την αριθμ. πρωτ. 1974/5−4−2016 Βεβαίωση ύπαρξης 
πιστώσεων της Δ.Ε.Υ.Α Φλώρινας, σύμφωνα με την οποία 

υπάρχουν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονο−
μικού έτους 2016 για την κάλυψη της δαπάνης μισθο−
δοσίας του ανωτέρω υπαλλήλου και θα προβλεφθούν 
οι αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό των 
επόμενων οικονομικών ετών.

15. Την αριθμ.65/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Φλώρινας, περί σύστασης μίας (1) 
προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. κατ’ εφαρμογή δικαστι−
κής απόφασης.

16. Όλα τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασί−
ζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 65/2016 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Φλώρινας, περί σύ−
στασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης, με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της εν λόγω επι−
χείρησης κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 853/2015 απόφαση 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της αριθμ. 80/
1−2−2016 απόφασης του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, ως 
εξής:

• Μία (1) προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου 
Ηλεκτρολόγου Συντηρητή στην οποία κατατάσσεται ο 
Σουμελίδης Χρήστος του Δημητρίου.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
έχει προβλεφθεί στους κωδικούς: ΚΑ 60.00.000 «Τα−
κτικές αποδοχές υπαλλήλων»: 480.000,00€ και ΚΑ 
60.03.00.000 «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ−ΤΕΑΜ υπαλ−
λήλων»: 96.000,00 €. Οι αντίστοιχες πιστώσεις θα προ−
βλέπονται και στον προϋπολογισμό των επόμενων οι−
κονομικών ετών.

(Αριθμ. βεβ. Πίστωσης της Δ.Ε.Υ.Α Φλώρινας 1974/ 
5.4.2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 14 Απριλίου 2016

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F

Αρ.Πρωτ.: 25094 (4)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο Δέλτα 
Νομού Θεσσαλονίκης 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 

(ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ. 9 «Δαπάνες μετακινού−
μενων εντός και εκτός Επικράτειας» του άρθρου 2 του 
Ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. 94/Α΄/14−08−2015), «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη−
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.  4257/2014 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014), καθώς και την 
αριθμ. 4/06−02−2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/
Α΄/06.02.2015).

5. Το αίτημα με αριθ. πρωτ. 9329/08−04−2016 του Δήμου 
Δέλτα Νομού Θεσσαλονίκης, αναφορικά με το ανώτατο 
όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός 
έδρας των υπηρετούντων σε αυτήν υπαλλήλων της για 
το έτος 2016.

6. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6422 του οικονομικού έτους 
2016, όπως διαλαμβάνεται και στην αριθ. 9314/08.04.2016 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του φορέα, απο−
φασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά 
το έτος 2016 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων των υπηρετούντων στο Δήμο Δέλτα, ως 
εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ−

ΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ

ΗΜΕΡΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗ−
ΣΗΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΔΡΑΣ

1 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 15

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 15

3
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΕΙΔ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

2 15

Οι ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται με την πα−
ρούσα κατανέμονται ισομερώς κατά μήνα ή ανάλογα 
με τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
F

Αριθμ. οίκ. 88144/18207 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας νυχτερινών, Κυρι−

ακών και εξαιρέσιμων ημερών με αμοιβή, υπαλλή−
λων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για το 
έτος 2016.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 186 και 255 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 131/27−12−2010 «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 34 του Ν. 4354/2015 
«Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 

της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄).

4. Την αρ. 16630/990/10−3−2016 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί καθορισμού 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που 
εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για το έτος 2016 (ΦΕΚ 824/Β΄/28−3−2016).

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης κατά τις 
νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπαλλή−
λων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 
δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) είναι εγγεγραμμέ−
νη στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έτους 2016 
(ΚΑΕ 02.02.072.0512.0001) σύμφωνα με τις αρ. 84/4.1.2016 
και 1381/4−4−2016 αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κο−
ρινθίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή για την αντιμετώπιση έκτακτων και επει−
γουσών αναγκών για το έτος 2016, μέχρι ενενήντα έξι 
(96) ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2016 για εργασία 
κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2016 για εργασία κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, για ενενήντα 
τρεις (93) υπαλλήλους των κατωτέρω υπηρεσιών της 
Π.Ε. Κορινθίας:

α) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(για 35 υπαλλήλους)

β) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας (για 5 υπαλλήλους)

γ) Διεύθυνση Ανάπτυξης (για 10 υπαλλήλους)
δ) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (για 21 υπαλλήλους)
ε) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (για 10 

υπαλλήλους)
στ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (για 2 

υπαλλήλους)
ζ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (για 2 υπαλλήλους)
η) Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού (για 8 υπαλλή−

λους υπεύθυνους για την κάλυψη των αναγκών μετα−
φοράς των ανωτέρω) καθώς και για

θ) έναν (1) ειδικό σύμβουλο του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Κορινθίας.

Η ισχύς της ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 7 Απριλίου 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F
Αριθμ. πράξης: 1986 Α (6)
Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα στον Αλέξανδρο 

Θεοχάρη του Κωνσταντίνου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
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- Την υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ−ΖΚΒ) η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ.

- Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: 
Ω3ΞΟ9−ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

- Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.δ. 155/2009 «Έγκρι−
ση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 197 Α΄).

- Τις διατάξεις του εδαφ. ια, της παρ. 9, του άρθρου 
9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄).

- Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159, τ.Α΄).

- Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι−
στημών της Θάλασσας, αριθμ. συνεδρίασης 6/11.02.2015 
και την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Περι−
βάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αριθμ. συνε−
δρίασης 7/06.03.2015, σχετικά με την αναγόρευση του 
Αλέξανδρου Θεοχάρη του Κωνσταντίνου, ενός από τους 
πρωτεργάτες της Φυσικής Ωκεανογραφίας στην Ελ−
λάδα, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών 
της Θάλασσας.

- Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή ο τίτλος του 
Επίτιμου Διδάκτορα είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί 
δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία 
ή τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του 
Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περι−
βάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον Αλέξανδρο 
Θεοχάρη του Κωνσταντίνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 15 Απριλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 7/1/11.4.2016 (7)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε−

ωτικού ωραρίου για το έτος 2016 στον ΤΟΕΒ Σερβίων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΣΕΡΒΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρον 7 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 

(176/Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής 
του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ.ιδ).

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5−01−2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του N. 4354/2015 
(176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προ−

σώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), 
καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α΄ του N. 3429/2005 
(Α΄ 134) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: 
ΨΑΕΦΗ−ΠΟ7.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργα−
σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του 
Ν. 4354/2015, στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υπο−
χρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο 
θέμα 1ο «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2016 στον ΤΟΕΒ 
Σερβίων» και ιδίως το γεγονός ότι οι αυξημένες υπηρε−
σιακές ανάγκες του Οργανισμού − πέρα από την περίοδο 
λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευτική 
περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση (άρθρο 4 του Κανονισμού Αρδεύσεως)− υπάρχουν 
και καθ’ όλο το έτος εξαιτίας των οργανικών κενών.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται 
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι 
πόροι των O.E.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές 
εισφορές των ωφελουμένων (άρθρο 15 του Ν.δ. 3881/1958 
«Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»).

6. Την εισήγηση του Προέδρου του ΤΟΕΒ Σερβίων, 
αποφασίζει ομόφωνα:

α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβα−
ση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός 
του 2016, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 
όπως ισχύει. Ειδικότερα, για το Α΄ εξάμηνο του 2016 
απογευματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών 
της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 40 ώρες για δυο 
Τακτικούς υπαλλήλους και μέχρι 60 ώρες για τρεις (3) 
Εποχικούς υπαλλήλους. Μέχρι 40 ώρες υπερωριακής 
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για έναν 
(1) Τακτικό υπάλληλο και μέχρι 40 ώρες για τρεις (3) 
Εποχικούς υπαλλήλους. Αφορά συνολικά, πέντε (5) 
υπαλλήλους και τετρακόσιες εξήντα (460) ώρες συ−
νολικά κατ’ ανώτερο όριο. Για το Β΄ εξάμηνο του 2016 
απογευματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών 
της υποχρεωτικής εργασίας, μέχρι 40 ώρες για δυο (2) 
Τακτικούς υπαλλήλους και μέχρι 100 ώρες για τρεις (3) 
Εποχικούς υπαλλήλους. Μέχρι 64 ώρες υπερωριακής 
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για δυο 
(2) Τακτικούς υπαλλήλους και μέχρι 80 ώρες για τρεις 
(3) Εποχικούς υπαλλήλους. Αφορά συνολικά πέντε (5) 
υπαλλήλους και εφτακόσιες σαράντα οχτώ (748) ώρες 
συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.

β) Ανώτερο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματο−
ποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόε−
δρος του Οργανισμού Ζαρογιάννης Κων/νος και για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016, καθίσταται 
το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02012192604160008*

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

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

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

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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