
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.

2 Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και 
με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις 
νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυρια-
κές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2017.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την τή-
ρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, 
της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δια-
βούλευσης του Δήμου Αρριανών για το έτος 2017.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Διοικητικών- 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας.

6 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μουσικής σχολής 
στο Δήμο Χαλανδρίου.

7 Λήψη απόφασης για την καθιέρωση υπερωρια-
κής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων 
με σύμβαση αορίστου χρόνου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για 
το έτος 2017.

8 Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής και κατά 
τις Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης 
προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κρα-
τικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος» για το έτος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 100926/36799 (1)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/
27-12-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/16.12.2015 τ.Α΄). Αποζημίωση για εργασία 
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζη-
μίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεω-
τικού ωραρίου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

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

7. Την υπ’ αριθμ. 225/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Διονύσου περί καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 
2017, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε: α) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτρο-
φωτισμού, στις ακόλουθες βάρδιες 07:30-13:30, β) 13:30-
19:30 γ) 19:30-01:30 δ) 01:30-07:30 για την περισυλλογή 
και αποκομιδή των απορριμμάτων, πεσμένων κλαδιών 
κ.τ.λ.,

β) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης, στις ακόλουθες βάρδιες 07:30-
13:30, β) 13:30-19:30, γ) 19:30-01:30, δ) 01:30-07:30 για 
τον έλεγχο των αντλιοστασίων, δεξαμενών, βλαβών δι-
κτύου και υδρομετρητών κ.λπ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα-
πάνη ύψους 138.600,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Διονύσου για το οικονομικό έτος 2017 που θα 
βαρύνει τους ΚΑ: 20.6012, ΚΑ: 20.6022, ΚΑ: 20.6042.0001, 
ΚΑ: 25.6012 και ΚΑ: 25.6022. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι     

     Αριθμ. 88663 (2)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου 

και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσι-

ών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων 

ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάβ-

βατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για 

το έτος 2017. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

β) του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του ν. 1735/1987 (Α΄ 195) 
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος 
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

ε) του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγ-
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε-
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,

στ) του ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

ζ) του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση 
της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία»,

θ) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1 
της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄ 769) 

απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη-
μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διά-
ταξη προστέθηκε με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/1492/
11.02.2013 (Β΄ 388) τροποποιητική υπουργική απόφαση.

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 149118/5981/5-12-2016 έγγρα-
φο του ΥΠΕΚΑ «Ενημέρωση σχετικά με τη πρόβλεψη δα-
πάνης για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δασοπρο-
στασίας και Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2017».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Την πράξη 4 του υπουργικού συμβουλίου της 
6.2.2015 (ΦΕΚ 24/Α΄) με την οποία έγιναν δεκτές οι πα-
ραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων της Χώρας και του άρθρου 28 του
ν. 4325/2015.

6. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σε ότι αφο-
ρά τόσο την καθημερινή τους λειτουργία όσο και την 
υλοποίηση των προγραμμάτων Δασοπροστασίας και 
την εν γένει εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους 
με την κατά το δυνατόν άρτια οργάνωση τους και την 
πλήρη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους για την 
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που 
τους έχουν εκχωρηθεί.

7. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ 
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευ-
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές 
ώρες καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσι-
μες ημέρες μετά και την ενσωμάτωση της Αγροφυλακής 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνολικά του αντι-
κειμένου Δασοπροστασίας και την εύρυθμη λειτουργία 
των Δασικών Υπηρεσιών.

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από τις 
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ποσού 1.500.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί 
από τους ΚΑΕ 0511, 0512, 0719, 0721 και 0722 του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού και από πόρους του Πράσινου 
Ταμείου, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης για το έτος 2017, καθορίζοντας ότι το σύνολο ή 
μέρος του μονίμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου υπηρετούντος προσωπικού των εν λόγω υπηρε-
σιών, των κλάδων:

ΔΕ Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών οδη-
γών, TE και ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, TE και ΔΕ Ερ-
γοδηγών, ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων, ΥΕ 
Δασοφυλάκων και ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας, 
θα παρέχει εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των 
εργασίμων ημερών καθώς και, τις νυχτερινές ώρες τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο 
το έτος.

Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας Δα-
σικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46089Τεύχος Β’ 4557/30.12.2016

ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον πρό-
γραμμα Δασοπροστασίας.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 21 Δεκεμβρίου 2016

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 1391 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την 

τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβου-

λίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτρο-

πής Διαβούλευσης του Δήμου Αρριανών για το 

έτος 2017. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 97 παρ. 1 και 2 του ν. 3463/2006 «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
2. τα άρθρα 48 και 49 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων»,

3. την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4. το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

5. Το άρθρο 20 ν. 4354/2015, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απα-

σχόληση με αμοιβή πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο 
μέχρι και 31-12-2017 για 120 ώρες ανά εξάμηνο για την 
υπάλληλο του Δήμου Αρριανών Καρανίκα Αθανασία του 
Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού για την τήρηση των 
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, την τήρηση των 
πρακτικών συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
της Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και την συγκέ-
ντρωση εισηγήσεων, την κατάρτιση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης, την σύνταξη αποφάσεων και την 
επιμέλεια και εκτέλεση κάθε εργασίας που αφορά την 
εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Αρριανών για το έτος 2017, με αναπληρώτρια αυτής την 
υπάλληλο του Δήμου Ευαγγέλου Ιωάννα, κλάδου ΔΕ Δι-
οικητικού - Οικονομικού.

2. Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 
ύψους 1.500,00 € περίπου και συγκεκριμένα στους 
Κ.Α.10.6012.01 και Κ.Α.10.6042.01.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Φιλύρα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμαρχος

AMET PITBAN   

   Αριθμ. απόφ. 345 / 2016 (4) 
 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/

2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
6. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 

που δημιουργούνται κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 
2017, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσω-
πικού της υπηρεσίας Ληξιαρχείου πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας στις Δημοτικές Ενότητες Καλαβρύ-
των, Αροανίας, Κλειτορίας και Παΐων του Δήμου Κα-
λαβρύτων.

7. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2017, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού για 
την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Καλαβρύτων πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

8. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 
2017, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσω-
πικού της υπηρεσίας ανταποκριτή ΟΑΕΔ, πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας στις Δημοτικές Ενότητες 
Καλαβρύτων, Αροανίας, Κλειτορίας και Παΐων του Δήμου 
Καλαβρύτων.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση, κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2017, θα 
ανέλθει στο ποσό των 3.512,50 ευρώ και αναλύεται ως 
ακολούθως:

- ΚΑΕ 10-6012: ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 2.308,50 
ευρώ.

- ΚΑΕ 10-6022:ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ «Αποζημίωση υπερω-
ριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερι-
νές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 1.204,00 ευρώ

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ-
σεις των ΚΑ 10-6012 και 10-6022 του προϋπολογισμού 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έξι (6) 
υπαλλήλων του Δήμου (τεσσάρων (4) για την υπηρεσία 
Ληξιαρχείου, ενός (1) για την τήρηση των πρακτικών του 
Δημοτικού Συμβουλίου και ενός (1) ανταποκριτή ΟΑΕΔ), 
για εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο 
εξάμηνο του έτους 2017, με την προβλεπόμενη από το 
νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευ-
ομένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλάβρυτα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ

Ι   

 Αριθμ. 29622 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Διοικητικών- 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010.
2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/

13-7-2010) «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και των υπ’ 
αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.7.2010 και 20868/ 
29.9.2010 διευκρινιστικών εγκυκλίων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης σχετικά με την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου.

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 45 
του ν. 4071/2012.

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
 ν. 2503/1997.

6. Την υπ' αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/
Α/26.04.2013).

8. Τις διατάξεις του άρ. 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/ 
τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

9. Το υπ’ αριθμ. οικ.2/36608/0022/24-12-2012 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

10. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με τις οποί-
ες ανατέθηκαν καθήκοντα ληξιάρχου στις Δημοτικές 
Ενότητες Πολυκάστρου, Αξιούπολης Γουμένισσας, Ευ-
ρωπού και Λιβαδιών (ΦΕΚ Β΄/2586/29.9.2014) και (ΦΕΚ 
Β΄/552/2.3.2016).

11. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Παιονίας του οικ. 
έτους 2017, σύμφωνα με τον οποίο στον Κ.Α. 10.6012 
εγγράφηκε πίστωση για καθιέρωση υπερωριακής ερ-
γασίας, ποσού ύψους 6.000,00 €.

12. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

13. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ-
γούνται κατά το έτος 2016 για την αντιμετώπιση ανα-

γκών του Ληξιαρχείου, των Τοπικών Συμβουλίων και 
του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες επιβάλλουν την 
απασχόληση προσωπικού των αντίστοιχων υπηρεσιών 
του Δήμου, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ-
σεις του ΚΑ 10.6012, του προϋπολογισμού του Δήμου, οι-
κονομικού έτους 2017, ποσού 6.000,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι 31.12.2017, 
η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 120 ώρες ανά υπάλληλο 
για κάθε εξάμηνο, με την προβλεπόμενη από το Νόμο 
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου για τους παρακάτω 
υπαλλήλους του Δήμου ως εξής:

Α. Για τους Ληξιάρχους:
1. Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου για έναν μόνιμο 

υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
2. Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης για έναν μόνιμο 

υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
3. Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας για έναν μόνιμο 

υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
4. Δημοτική Ενότητα Ευρωπού για έναν μόνιμο υπάλ-

ληλο κλάδου ΔΕ Εισπρακτόρων.
5. Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίων για έναν μόνιμο 

υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Β. Για τους πρακτικογράφους των Δημοτικών και Το-

πικών Κοινοτήτων:
1. Δημοτικές Κοινότητες Πολυκάστρου, Αξιούοπολης, 

Γουμένισσας, Ευρωπού και Λιβαδίων πέντε (5) υπαλλή-
λους του Δήμου Παιονίας.

2. Τοπικές Κοινότητες Γοργόπης, Σκρα, Φανού, Ειδω-
μένης, Πλάγιων, Κάρπης, Καστενερής, Γρίβας, Φυλιριάς, 
Στάθη, Αγ. Πέτρου, Μεσιάς, Τούμπας, Πολυπέτρου, Πευ-
κοδάσους, Μ. Δάσους, Ευζώνων, Βαφειοχωρίου, Αξιο-
χωρίου, Άσπρου, Λιμνοτόπου, Ποντοηράκλειας, Ρυζιών, 
Καμποχωρίου για είκοσι (20) υπαλλήλους του Δήμου 
Παιονίας.

Γ. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Παιονίας
1. Έναν μόνιμο υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού
Δ. Τα καθήκοντα των ληξιάρχων εντάσσονται στα έκτα-

κτα και απρόβλεπτα, έχουν να κάνουν με την τέλεση 
πολιτικών γάμων και με την καταχώρηση ληξιαρχικών 
πράξεων θανάτου τις απογευματινές ώρες και την ανά-
λογη έκδοση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και 
έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

Ε. Η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4354/ 
2015 και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6012 (συνολικό 
ποσό 6.000,00 €).

Η κατανομή των ωρών εργασίας θα γίνεται ανάλογα με 
τις ανάγκες της υπηρεσίας και ο αριθμός των δεδουλευ-
μένων ωρών θα βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Δ/
νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πολύκαστρο, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ   
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 Αριθμ. απόφ. 1213 (6)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μουσικής σχολής 

στο Δήμο Χαλανδρίου. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010),

β. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του β.δ/τος 
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμά-
των» (ΦΕΚ 7/Α/1966),

γ. του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,

δ. την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών 
κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου»
(ΦΕΚ 1595/Β/2004).

ε. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 από-
φαση (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου 
για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευ-
σης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»,

στ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπε-
ραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσι-
κών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης».

ι. Την υπ’ αριθμ. 8764/23-03-2016 αίτηση του Αν-
δρεάκη Λάμπρου προέδρου πρωτοπρεσβύτερου του 
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, με τα 
συνημμένα δικαιολογητικά με την οποία ζητάει άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής εντός του 
Ιερού Ναού.

η. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/259356/ 
22433/1691/569/13-12-2016 πρακτικό αυτοψίας της Επι-
τροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστά-
σεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο 
αναφέρεται στο κτίριο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου, 
αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥ-
ΔΡΟΣΟΥ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχο-
λής, η οποία θα στεγαστεί στον Ιερό Ναό που βρίσκεται 
επί της οδού Ροδοδάφνης 20 Χαλάνδρι.

Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και 
τμήματα:

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμή-
ματα:

1. ωδικής, 2. αρμονίας, 3. αντίστιξης, 4. φυγής β. Σχολή 
Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:

1. πιάνου, 2. κλασικής κιθάρας γ. Σχολή Μονωδίας με 
τμήμα μονωδίας, δ. Σχολή βυζαντινής μουσικής.

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Χαλάνδρι, 21 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΣΥΜΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 108 (7)
Λήψη απόφασης για την καθιέρωση υπερωρια-

κής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλλή-

λων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. 

για το έτος 2017. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 2/6283/0022/11.3.2004 

εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διεύ-
θυνση Μισθολογίου, που αφορά τις διατυπώσεις δημο-
σιότητας κανονιστικών αποφάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010, (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011,
 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011).

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/
1997, (ΦΕΚ 107 Α΄/30-05-1997).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012,
 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-04-2012).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107 Α΄/05-05-2014).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄ 16-12-2015).

9. Την υπ’ αριθμ. 13952/151986 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)
(ΦΕΚ 2365, Β΄ 24-08-2012).

10. Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.Π.Α.Κ. το οποίο 
παρουσιάζει τα Σαββατοκύριακα που είναι μέρες αργίας 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες, μεγάλη δραστηριότητα σε 
αγώνες ποδοσφαίρου - μπάσκετ - κολύμβησης - στίβου -
ποδηλατικούς - προγράμματα μαζικού αθλητισμού - πρω-
ταθλήματα εργαζομένων - συναυλίες - θεατρικές παραστά-
σεις - εκθέσεις ζωγραφικής - πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ.

11. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με την υπ’ 
αριθμ. 469/20-09-2014 απόφαση του με θέμα ορισμός 
μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. όρισε 
τον Μιχάλη Τάντο - Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ.

12. Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη η οποία έχει 
εγγραφεί και θα βαρύνει τον Κ.Α.15-6012 «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, μόνιμων 
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υπαλλήλων» και ΚΑ 15-6022 «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρό-
νου» του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ. οικονομικού 
έτους 2017 και αναλυτικά έχουν προβλεφθεί 2.500,00 € 
για τον ΚΑ 15-6012 και 1.500,00 € για τον ΚΑ 15-6022.

13. Την υπ’ αριθμ. 239/19-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. 
του Δ.Ο.Π.Α.Κ. που αφορά την λήψη απόφασης για την 
έγκριση εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού 
του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2017.

14. Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη η οποία έχει 
εγγραφεί και θα βαρύνει τον Κ.Α.15-6012 «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, μόνιμων 
υπαλλήλων» και ΚΑ 15-6022 «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρό-
νου» του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ. οικονομικού 
έτους 2017 και αναλυτικά έχουν προβλεφθεί: για τον ΚΑ 
15-6012, 2.500,00 €, για τον ΚΑ 15-6022,1.500,00 €, για τον 
ΚΑ 15-6051, 31.601,64 €, για τον ΚΑ 15-6052,116.334,60 € 
και για τον ΚΑ 15-6055, 4.486,68 €, αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του 
Δ.Ο.Π.Α.Κ., κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις αργίες, 
από την 01-01-2017 έως τις 31-12-2017 ως εξής:

α. Την υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση 
υποχρεωτικού ωραρίου στους δεκαπέντε (15) υπαλλή-
λους του Δ.Ο.Π.Α.Κ., που θα εργασθούν σε βάρδιες σε 
16ωρη βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις αργίες, κατά τη διεξαγωγή 
αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων και συγκεκριμένα:

Δύο (2) ΔΕ2 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, εργασία 2 Κυρια-
κές το μήνα, ένας (1) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ, εργασία 2 Κυρια-
κές το μήνα, ένας (1) ΚΛΗΤΗΡΑΣ, εργασία 2 Κυριακές το 
μήνα, Δύο (2) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, εργασία 2 Κυριακές 
το μήνα, ένας (1) ΔΕ3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ εργασία, 2 Κυριακές 
το μήνα. Δύο (2) TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ εργασία, 2 Κυριακές το 
μήνα. Δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, εργασία 2 
Κυριακές το μήνα, ένας (1) ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, εργασία 2 
Κυριακές το μήνα, ένας (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ, εργασία 2 
Κυριακές το μήνα. Ένας (1) ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΩΝ, εργα-
σία 2 Κυριακές το μήνα. Ένας (1) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
εργασία 2 Κυριακές το μήνα.

β. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης καθορί-
ζονται σε δεκαέξι (16) ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα 
ανά υπάλληλο.

2. Από την παρούσα θα προκληθεί δαπάνη ύψους 
4.000,00€, η οποία έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τους, ΚΑ 
15-6012, ΚΑ 15-6022, ΚΑ 15-6051, ΚΑ 15-6052 και ΚΑ 15-6055 
του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ. οικονομικού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καρδίτσα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΝΤΟΣ   

 Αριθμ. 2987 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής και κατά 

τις Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης 

προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κρα-

τικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος» για το έτος 2017. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

2. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1, της παρ. 1 του 
άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2273/1994 
«Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και 
άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν από την παρ. 21 
του άρθρου του ν. 2557/1997 «Θεσμοί μέτρα και δράσεις 
Πολιτιστικής ανάπτυξης», με τις οποίες ορίζεται ότι η Εθνι-
κή Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέα-
τρο Βορείου Ελλάδος λειτουργούν σε δωδεκάωρη βάση,

3. τις διατάξεις του άρθρου 11 του β.δ. 748/1966 «Περί 
κωδικοποιήσεως, καταργήσεως τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 
περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημε-
ρών αργίας»,

4. το άρθρο 8 του π.δ. 118/1997 «Εσωτερικός κανονι-
σμός λειτουργίας Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδος»,

5. το γεγονός ότι η αιτούμενη υπερωριακή, νυχτερινή 
και Κυριακών-εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση κρί-
νεται απαραίτητη λόγω της φύσης της λειτουργίας του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με συνεχείς δοκιμές 
και παραστάσεις από Τρίτη έως και Κυριακή, πρωί και 
βράδυ και περιοδείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό,

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 150.000,00 €, η οποία 
έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελ-
λάδος έτους 2017 (Φορέας 21/110 ΚΑΕ 2527 - Κωδικός 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 60.00.02), αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε για το έτος 2017 την υπερωριακή, 
νυκτερινή και κατά τις Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες 
απασχόληση, για ογδόντα (80) εργαζομένους αορίστου 
χρόνου με βάση το π.δ. 164/2004, για εξήντα πέντε (65) 
εργαζόμενους ορισμένου χρόνου και για τρεις (3) μονί-
μους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, αποσπασμένους στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος», προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
και συγκεκριμένα:

1. Για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2017
α) την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, μέχρι εκα-

τόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο,
β) την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, μέχρι τετρακόσιες 

είκοσι (420) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
κατά την εβδομάδα εργασίας και μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ' υπέρβαση αυτής ανά υπάλληλο και
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γ) την εργασία Κυριακών-Εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά την εβδομάδα 
εργασίας και μέχρι ενενήντα (96) ώρες καθ’ υπέρβαση 
αυτής ανά υπάλληλο.

2. Για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017
α) την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, μέχρι εκα-

τόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο,
β) την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, μέχρι τετρακόσιες 

είκοσι (420) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
κατά την εβδομάδα εργασίας και μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής ανά υπάλληλο και

γ) την εργασία Κυριακών - Εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά την εβδομάδα 

εργασίας και μέχρι ενενήντα (96) ώρες καθ’ υπέρβαση 
αυτής ανά υπάλληλο.

Β) Η υπερωριακή και νυκτερινή εργασία θα παρέχο-
νται, αντίστοιχα, από τη λήξη του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου εργασίας και μέχρι την 22α νυκτερινή και από την 
22ο νυκτερινή μέχρι την 6η πρωινή.

Γ) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
μέχρι και 31-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46094 Τεύχος Β’ 4557/30.12.2016

*02045573012160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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