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Αριθμ. 16884
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57148/8.7.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄
1963/21.7.2014) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύ−
σταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−
κής επιτροπής με αντικείμενο: Α) την κατάργηση ή
τροποποίηση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας υπό
το πρίσμα της από 8 Απριλίου 2014 απόφασης του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των υποθέ−
σεων C−293/12 και C−594/12 αναφορικά με την Οδηγία
2006/24/ΕΚ «Για τη διατήρηση δεδομένων που παρά−
γονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρ−
τηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσι−
ών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων
επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας
2002/58/ΕΚ» και Β) την πρόταση περαιτέρω νομοθε−
τικών ρυθμίσεων με την υποβολή σχεδίου νόμου, την
κατάρτιση της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και τη
συμπλήρωση της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών
Ρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
77667/26.9.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2711/10.10.2014) όμοια−Αντι−
κατάσταση μέλους και ορισμός νέας ημερομηνίας
περάτωσης των εργασιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
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Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) και
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.
2) Την υπ’ αριθμ. 57148/8.7.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1963/21.7.2014)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και
συγκροτήθηκε η εν θέματι ειδική νομοπαρασκευαστι−
κή επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
77667/26.9.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2711/10.10.2014) όμοια.
3) Το υπ’ αριθμ. 1691/16/332949/18.2.2016 έγγραφο του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
4) Το από 3.3.2016 έγγραφο της Προέδρου της επιτρο−
πής, με το οποίο ζητείται παράταση των εργασιών της.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 57148/8.7.2014 (ΦΕΚ
τ. Β΄ 1963/21.7.2014) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 77667/26.9.2014 (ΦΕΚ
τ. Β΄ 2711/10.10.2014) όμοια ως εξής:
Ι) Στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντι−
κείμενο: Α) την κατάργηση ή τροποποίηση της κείμενης
εθνικής νομοθεσίας υπό το πρίσμα της από 8 Απριλίου
2014 απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης επί των υποθέσεων C−293/12 και C−594/12 αναφορικά
με την Οδηγία 2006/24/ΕΚ «Για τη διατήρηση δεδομένων
που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συ−
νάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοι−
νωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/
ΕΚ» και Β) την πρόταση περαιτέρω νομοθετικών ρυθ−
μίσεων με την υποβολή σχεδίου νόμου, την κατάρτιση
της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και τη συμπλήρωση
της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων» αντι−
καθίσταται το τακτικό μέλος Γεώργιος Ράσκος και στη
θέση του ορίζεται ο Στέφανος Λευθεριώτης του Μιχαήλ,
Αστυνόμος Α΄ της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης
Πληροφοριών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
II) Ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2016 νέα ημερομηνία
περάτωσης των εργασιών της.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 57148/8.7.2014
(ΦΕΚ τ. Β΄ 1963/21.7.2014) και 77667/26.9.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄
2711/10.10.2014) αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 16397
(2)
Καθιέρωση εργασίας πέραν από τις ώρες υποχρεωτι−
κής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟ−
ΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 20 του N. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ−
μίσεων» (ΦΕΚ Α΄, 176).
β. Του Π.δ/τος 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄, 98).
2)Την 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄, 2895).
3) Την 87139/8−12−2015 απόφαση κατανομής πιστώσεων
του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σε επιμέ−
ρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.
4) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 114.900 € περίπου σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, η οποία θα
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού
Φορέα 17−220, ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας σε εξακόσιους τριάντα (630) υπαλλήλους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την κάλυψη επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών και μέχρι τριάντα (30) ώρες συ−
νολικά σε έκαστο, μέχρι τις 30/9/2016.
Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, προκύπτουν αφε−
νός από την έλλειψη προσωπικού και αφετέρου από
τις αυξημένες αρμοδιότητες που προέκυψαν από:
α) την επέκταση του κατασταλτικού ελέγχου σε όλους
τους φορείς που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται
από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρα 81 και 82 του
Ν. 4055/2012), β) τον έλεγχο των εσόδων του Δημοσί−
ου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ και β΄
βαθμού) και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου (άρθρο 27 Ν. 3871/2010 και 277 Ν. 3852/2010) και
γ) τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων (προληπτικών
και κατασταλτικών), κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδια−
φέροντος σύμφωνα με το ετήσιο ελεγκτικό πρόγραμμα,
που εκπονεί η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(άρθρο 40 Ν. 4129/2013).
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο−
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού−
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για τη συνδρομή
ή όχι της προϋπόθεσης αυτής απαιτείται βεβαίωση του
δικαιούχου με ευθύνη του οικείου Επιτρόπου.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να με−
τέχουν και οι αποσπασμένοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο
υπάλληλοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού
ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν, θα γίνει με ονομαστικές καταστά−
σεις των Επιτρόπων.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών θα βεβαιώ−
νεται εγγράφως από τον Επίτροπο της κάθε Υπηρεσίας
Επιτρόπου.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ
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Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 20293
(3)
Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την Πιστοποίηση
ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3601/1928 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Περί Συστάσεως
Φαρμακευτικών Συλλόγων».
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
γ) Του άρθρου 116 της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π32221/2013
(ΦΕΚ 1049 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
δ) Του άρθρου 4 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φρο−
ντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις», ως ισχύει σήμερα.
ε) Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 699/2014
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2014 «για
τον σχεδιασμό του κοινού λογοτύπου για την ταυτο−
ποίηση των προσώπων που προσφέρουν φάρμακα προς
πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό».
στ) Την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 «περί
κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται
για ανθρώπινη χρήση».
2) Την υπ’ αριθμ. 2357/30−06−2015 γνώμη του Πανελλη−
νίου Φαρμακευτικού Συλλόγου επί σχετικού ερωτήματος
του Υπουργού Υγείας, με υπ’ αριθμ. ΓΥ4331/29−06−2015.
3) Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Υγείας», όπως ισχύει.
4) Το Π.δ. 73/23−09−2015 (ΦΕΚ 116 Α΄), «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5) Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.77529/13−10−2015 (ΦΕΚ
2200Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγρά−
φων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας».
6) Το υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 49699/01−07−15 έγγραφο της
Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
του Υπουργείου Υγείας.
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, σύμφωνα με το (6) σχετικό, αποφασίζουμε:
1. Αρμόδια Αρχή για την πιστοποίηση της νόμιμης λει−
τουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων
στην Ελλάδα, ήτοι την χορήγηση του προβλεπόμενου
από το άρθρο 85γ της Οδηγίας 2011/62/ΕΕ κοινού λο−
γοτύπου, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)
699/2014 της Ε.Ε της 24−06−2014, ορίζεται ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.) Ν.Π.Δ.Δ.
2. Δικαίωμα έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού κα−
ταστήματος φαρμακείου θα έχουν αποκλειστικά τα
νομίμως λειτουργούντα στην ελληνική Επικράτεια,
φαρμακεία, για να πωλούν τα οριζόμενα στο άρθρο
116 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 φαρμακευτικά
προϊόντα, λιανικώς στο κοινό, από το κατάστημα που
έχει νομίμως λάβει την άδεια λειτουργίας φαρμακείου,
μετά τη χορήγηση του αναφερόμενου στην παράγραφο
1 της παρούσας λογοτύπου.

3. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας, ο Π.Φ.Σ. θα
δημιουργήσει Ιστοσελίδα για την ενημέρωση των ενδι−
αφερομένων, την υποβολή των αιτήσεων πιστοποίησης,
τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων
ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων, καθώς και
πληροφορίες για τον σκοπό του κοινού λογοτύπου. Η
εφαρμογή αυτή θα συνδέεται ηλεκτρονικά με σχετική
εφαρμογή του ΕΟΦ, ως αρμόδιας για τα φάρμακα Αρχής
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
4. Προκειμένου ο Π.Φ.Σ. να χορηγήσει την προβλεπό−
μενη στην παράγραφο 2 πιστοποίηση (Κοινό λογότυπο),
οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί θα πρέπει να υποβάλ−
λουν αίτηση που θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία και
δεσμεύσεις:
i) το όνομα ή την επωνυμία, το ΑΦΜ και την έδρα του
νομίμως λειτουργούντος φυσικού τους φαρμακείου από
την οποία θα παρέχονται τα εν λόγω φάρμακα,
ii) την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας προ−
σφοράς φαρμάκων προς πώληση στο κοινό μέσω Δι−
αδικτύου,
iii) τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που θα χρησιμοποιεί−
ται για τον σκοπό αυτό και όλες τις σχετικές αναγκαίες
πληροφορίες για τον εντοπισμό της εν λόγω ιστοσε−
λίδας, η οποία θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία
επικοινωνίας του Π.Φ.Σ. και του Ε.Ο.Φ. και τον σύνδεσμο
με τις οικείες ηλεκτρονικές εφαρμογές τους.
Οι πιστοποιημένοι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να
εμφανίζουν τον άνω κοινό λογότυπο σε κάθε σελίδα του
ιστοτόπου που σχετίζεται με τη διάθεση φαρμάκων για
πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό. Κάθε μεταβολή των
παραπάνω στοιχείων θα υποβάλλεται από τον υπεύθυνο
φαρμακοποιό στον Π.Φ.Σ.
5. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως
σε κάθε πώληση των παραπάνω φαρμάκων εξ αποστά−
σεως στο κοινό.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

F
Αριθμ. 2122.7/23145/2016
(4)
Απόφαση διάθεσης ενός κατασχεμένου οχήματος στο
Αρχηγείο ΛΣ−ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του ως
μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθ. 6 του
Ν. 3938/2011 (Α΄ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθη−
κε από την παρ. 1 του άρθ. 13 του Ν. 4138/2013 (Α΄ 72)
«Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθ. 177 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.
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γ) Του Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου».
δ) Του άρθ. 2 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Σύσταση Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
ε) Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
2. Την από 15−03−2016 πρόταση του Αρχηγού του Λι−
μενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Την από 21−12−2013 Έκθεση κατάσχεσης οχήματος,
σύμφωνα με τη διενέργεια προανάκρισης για παράβαση
των διατάξεων του Ν. 4139/2013 (Α΄ 74) «Νόμος Εξαρτη−
σιογόνων Ουσιών και Άλλες Διατάξεις».
4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα
άνω των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχε−
σης του και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν
έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του
αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης

και την απόδοση του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα
τις (α) σχετικές.
5. Το υπ’ αριθμ. 3891/15−12−2015 έγγραφο Εισαγγελίας
Εφετών Κέρκυρας.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας με σκοπό την απο−
τελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζεται:
1. Η δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα−Ελληνική
Ακτοφυλακή του χερσαίου μέσου που περιγράφεται
στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
2. Η ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επι−
χειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής
Ακτοφυλακής και η στελέχωση και λειτουργία του σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ
Εργοστ. κατασκευής−μοντέλο OPEL VIVARO
Κυλινδρισμός 1.995 ce

Καύσιμο

Πετρέλαιο

Τόπος φύλαξης Κ.Λ. Ηγουμενίτσας

Αριθμός πλαισίου WOLF7BMB68V614306

Κατάσταση μέσου Ικανοποιητική

Αριθμός κινητήρα Ανεξακρίβωτος

Λοιπός εξοπλισμός O φερόμενος επί του οχήματος
εξοπλισμός, κατά το χρόνο της κατάσχεσής του

Χρώμα Λευκό

θέσεις επιβατών Έξι

Έτος κατασκευής 2007

Διανυθέντα χλμ 256.127

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 22631/8976
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν από τις ώρες
υποχρεωτικής απασχόλησης κατά το έτος 2016 για
το μόνιμο προσωπικό που απασχολείται με το Πρό−
γραμμα Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην
ΠΕ Κέρκυρας (Πρόγραμμα δακοκτονίας 2016).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 186 παρ. II τομέας Β υποτομέας ß αριθμ.
31 καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159, 282 και
253 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
−Πρόγραμμα Καλλικράτης)».
2. Το Π.δ. 147/23−12−2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 της παραγράφου 7 του
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄/9−9−1999), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 34, παραγρ. 5 του Ν. 2768/1999
(ΦΕΚ 273/τ. Α΄/1999).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ. Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε−
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο−
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 20 και 35 σύμφωνα
με τις οποίες καθορίζεται από 1/1/2016 η αποζημίωση
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο−
χρεωτικού ωραρίου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011
περί υπερωριακής εργασίας και το υπ’ αριθμ. Οικ.
2/41768/0022/20−05−2014 έγγραφο του Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων
περί τροποποίησης της παραγρ. 1 του άρθρου 20 του
Ν. 4024/2011.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2014) «Αρχές δημοσιονο−
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη−
γίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 123877/05 ΦΕΚ 775/Β/9−6−2005) κοινή
υπουργική απόφαση που καθορίζει την περίοδο εργα−
σιών της δακοκτονίας από 01/03 εως 31/12/ κάθε έτους,
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 13768/5306/17−02−02−2016 (ΑΔΑ:
7ΚΚΥ7ΛΕ−ΤΟΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κέρκυρας
περί «Οργάνωση προγράμματος Δακοκτονίας 2016 −Ανά−
θεση καθηκόντων προσωπικού δακοκτονίας».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 2732/1999
(ΦΕΚ 154/Α/30−7−1999) «Παροχή Υπηρεσιών γεωπόνων
και λοιπών υπαλλήλων στο πρόγραμμα Δακοκτονίας, οι
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οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και
πέραν του κανονικού ωραρίου ή τις Κυριακές και ημέρες
αργίας, εφόσον επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες».
10. Το υπ’ αριθμ. 11110/126959/19−11−2015 έγγραφο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έναρ−
ξης προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δά−
κου της ελιάς για το έτος 2016.
11. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης κατά τις
απογευματινές ώρες του προσωπικού που του έχουν
ανατεθεί καθήκοντα προσωπικού δακοκτονίας 2016 σύμ−
φωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων.
12. Το γεγονός ότι για την παρακάτω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις 6.000,00 €
στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016, της
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας στον ειδικό Φορέα
01295 ΚΑΕ 051100001, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την χορήγηση υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων
ημερών των παρακάτω υπαλλήλων για το έτος 2016 και
συγκεκριμένα από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας και μέχρι 31/12/2016:
α) Διευθυντή Προγράμματος Δακοκτονίας μέχρι 80
από Μάρτιο μέχρι και 30/06/2016 και μέχρι 120 ώρες
από 01/07/2016 έως 31/12/2016.
β) Επόπτη Προγράμματος Δακοκτονίας μέχρι 80 από
Μάρτιο μέχρι και 30/06/2016 και μέχρι 120 ώρες από
01/07/2016 έως 31/12/2016.
γ) Λογιστή Προγράμματος Δακοκτονίας μέχρι 80 από
Μάρτιο μέχρι και 30/06/2016 και μέχρι 120 ώρες από
01/07/2016 έως 31/12/2016.
δ) Γραμματέα Προγράμματος Δακοκτονίας μέχρι 80
από Μάρτιο μέχρι και 30/06/2016 και μέχρι 120 ώρες από
01/07/2016 έως 31/12/2016.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16−12−2015) οι ώρες της απα−
σχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 ώρες ανά εξάμηνο.
Ο αριθμός ωρών κατά μήνα, ο οποίος δεν μπορεί να
υπερβεί τις 20 ώρες μηνιαίως, και κατά υπάλληλο θα
καθοριστεί ως προς την τέλεση τους με σχετική από−
φαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας.
Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή
θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδο−
μάδος μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και έως
22ας ώρας.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής προσφοράς της προσφερόμενης ερ−
γασίας είναι ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 16 Μαρτίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
F
Αριθμ. 9045
(6)
΄Αδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Ωδείου
«ΩΔΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑ» ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του
Δημάρχου.
2 Τις διατάξεις του άρ. 75 παρ. Ι, τομέας ΣΤ΄ αρ. 28
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως κάθε φορά ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του Β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 4Α/15−01−1996)
«Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων».
4. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−
μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας ιδιω−
τικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90Α/19.04.1976).
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/07.02.1994
υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση
Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιω−
τικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123 Β΄/23.02.1994).
6. Τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ
302Α/24.12.2003) «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προε−
τοιμασίας και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/14.10.2004 υπουργι−
κή απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτηρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595 Β΄/2004).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32Α/02.03.2011).
9. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.03.2011 έγγρα−
φο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 10498/30.03.2015 αίτηση του Στέφανου
Βρυνιώτη, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα και κατοικεί στο
Μαρούσι, στην οδό Κρυστάλλη 18, είναι κάτοχος του υπ’
αριθμ. Χ 053082 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.: 139915058, σύμφωνα με
την οποία αιτείται την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Ιδιωτικού Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος−Ωδείου.
11. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ−ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/65575
/9737/1788/26.04.2013ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/71911/62
14/477/143/08.03.2016 Πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής
καταλληλότητας κτιριακών εγκαταστάσεων Μουσικών
Εκπαιδευτηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού.
12. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
αποφασίζουμε:
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
1. Στον Στέφανο Βρυνιώτη άδεια ίδρυσης και λειτουρ−
γίας Παραρτήματος Ωδείου, με διακριτικό τίτλο «ΕΡΕΥ−
ΝΑ − ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ», το οποίο βρίσκεται στην
οδό Κοραή 30, στη Νέα Σμύρνη.
2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή−
ματα:
(α) Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης με
Τμήματα:
1. Ωδικής, 2. Ενοργάνωσης, 3. Αρμονίας, 4. Αντίστιξης,
5. Φυγής, 6. Σύνθεσης.
(β) Σχολή Ενόργανης Μουσικής σε τμήματα:
1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών οργά−
νων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασσικής κιθάρας
(γ) Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. Μονωδίας, 2. Μελοδραματικής
(δ) Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
(ε) Σχολή Σαξοφώνου
(στ΄) Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
(ζ) Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Ν. Σμύρνης.
Η άδεια αυτή ισχύει επ’ αορίστου και σε περίπτωση
μεταβίβασης του καταστήματος ή παύσης λειτουργίας
του να παραδοθεί στην Υπηρεσία μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νέα Σμύρνη, 16 Μαρτίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 302
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Δήμου Ελασσόνας για το έτος 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/7−6−2010, τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του
Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
143/ 16−12−2015, τ. Α΄).
4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Δήμο.
5. Την υπ’ αριθμ. 16987/183675/19−9−2014 (ΦΕΚ 2701/9−
10−2014 τ. Β΄) απόφαση της Γενικής Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, με την οποία ανατέθηκε η άσκηση καθηκόντων
Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας.
6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης
προκειμένου να διεκπεραιώνεται η υπηρεσία Ληξιαρχεί−
ου πέραν του κανονικού ωραρίου.
7. Τις εποχικές/έκτακτες/επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες που δημιουργούνται κατά το έτος για την
αντιμετώπισή τους, οι οποίες επιβάλλουν την απασχό−
ληση προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας.
8. Την υπ’ αριθμ. 374/ 11−1−2016 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη των σχετικών
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2016 του
Δήμου Ελασσόνας, στους ΚΑΕ 02.10.6012, 02.10.6022 και
30.622 και το γεγονός ότι η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει
τις 5.500,00 ευρώ.
9. Την υπ’ αριθμ. 2136/21004/11−02−2016 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας− Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπο−
λογισμός του Δήμου Ελασσόνας οικονομικού έτους 2016,
ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2016 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, αποφασίζουμε:
1) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου ερ−
γασίας για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31−12−2016 η
οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως
στους πιο κάτω υπαλλήλους οι οποίοι ασκούν καθήκο−
ντα Ληξιάρχου στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες του
Δήμου μας Ελασσόνας:
• Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας.
• Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων.
• Δημοτική Ενότητα Βερδικούσας.
• Δημοτική Ενότητα Καρυάς.
• Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου.
• Δημοτική Ενότητα Ολύμπου.
• Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς
• Δημοτική Ενότητα Σαρανταπόρου.
• Δημοτική Ενότητα Τσαριτσάνης.
2) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31−12−2016
η οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνι−
αίως σε έναν υπάλληλο (Παπαϊωάννου Αθανάσιος του
Γεωργίου), ο οποίος θα είναι τελετάρχης και υπεύθυνος
τεχνικής υποστήριξης εκδηλώσεων του Δήμου.
3) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου ερ−

γασίας για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31−12−2016 η
οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως
σε έναν υπάλληλο (Τρικάλη Σοφία του Θωμά), η οποία
θα απασχολείται κατά τις απογευματινές ώρες στο
Γραφείο του Δημάρχου.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του Ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελασσόνα, 19 Φεβρουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
F
Αριθμ. 78Δ
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και Ι.Δ. αο−
ρίστου χρόνου και Ι.Δ. ορισμένου χρόνου υπαλλήλων
του Δήμου Πύργου, για το έτος 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A΄
87/7.6.2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 15, παρ. 1, του Ν. 4147/2013
(ΦΕΚ 98Α΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρ. 20 και 34 του Ν. 4354/2015
περί «Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του
Ν. 3584/2007 ΔΚΚ (ΦΕΚ Α΄ 143/28−6−2007).
5. Τις διατάξεις των Ν. 4261/2014 και 4258/2014.
6. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του
ΓΛΚ του Υπ. Οικονομικών.
7. Την υπ’ αριθμ. Υπ. Οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016: Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί−
ου Β΄ του Ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
Ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
8. Την υπ’ αριθμ. 55665/5948/4−6−2015 εγκριτική απόφα−
ση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 1215/Β΄/23−6−2015)
για την 24ωρη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Πύργου.
9. Την υπ’ αριθμ. 54730/11378/13/7/2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 1751/Β΄/3−8−2011) περί
καθορισμού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δή−
μου Πύργου, στην οποία αναφέρεται η 24ωρη λειτουργία,
επτά ημέρες την εβδομάδα, των υπηρεσιών Καθαριότητας,
Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και Σχολικών Φυλάκων.
10. Την υπ’ αριθμ. 761Δ/29−9−2014 απόφαση Δημάρχου
Πύργου περί ορισμού Ληξιάρχων (ΦΕΚ 2767/15−10−2014
τ. Β΄).
11. Την υπ’ αριθμ. 7Δ/5−1−2016 απόφαση Δημάρχου Πύρ−
γου περί ορισμού Πρακτικογράφου των συνεδριάσεων
του Δ.Σ.
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12. Τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ του Δήμου Πύργου (ΦΕΚ
2876/Β΄/19−12−2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ’ αριθμ. 370/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πύργου με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋ−
πολογισμός του Δήμου, οικ. έτους 2016.
14. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων,
15. Την έλλειψη προσωπικού του Δήμου λόγω συντα−
ξιοδοτήσεων και την αδυναμία πρόσληψης μόνιμου
προσωπικού λόγω αναστολής διορισμών στο Δημόσιο.
16. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες για το έτος
2016, καθώς και αυτές που απορρέουν από την 24ωρη
λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου μας, ήτοι:
Α. Η εκτέλεση εργασιών για την Πολιτική Προστασία,
οι οποίες αφορούν έκτακτες φυσικές καταστροφές και
μη προβλέψιμες κατεπείγουσες ανάγκες.
Σημειώνεται ότι στο Δήμο μας υπάρχουν Τοπικά Δι−
αμερίσματα με ιστορικό έντονων φυσικών φαινομένων
και καταστροφών.
Β. Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων.
Γ. Η εκτέλεση καθηκόντων Ληξιάρχων σε υπαλλήλους
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους.
Δ. Η κήρυξη του Δήμου μας για 14η φορά σε κατά−
σταση έκτακτης ανάγκης (παράταση κήρυξης αριθ.
344806/9111/23−12−2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Η.)
Κ/Α
10.6012
15.6012
20.6012.01
30.6012.01
10.6022.01
20.6022
20.6042
30.6022.01

λόγω μη τακτικής αποκομιδής των αστικών αποβλήτων και
το γεγονός ότι η αποκομιδή ξεκινά όταν υπάρξει διαθέσι−
μος ΧΥΤΑ ή πίστωση, για τα οποία η υπηρεσία δεν μπορεί
να προγραμματίσει ωράριο ή να γνωρίζει εάν ο όγκος των
απορριμμάτων θα απαιτεί διπλές βάρδιες στο προσωπικό
της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή και τη συνδρομή των
υπαλλήλων, οδηγών και μηχανημάτων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Ε. Οι απαιτήσεις λειτουργίας υπηρεσιών εκτός ωραρί−
ου εργασίας λόγω αυξημένων εποχικών αναγκών, όπως
έκτακτες επισκευές σε οδικά δίκτυα και στα δίκτυα ηλε−
κτροφωτισμού, η διοργάνωση εορταστικών και επετεια−
κών εκδηλώσεων, η λειτουργία των λαϊκών αγορών κ.λπ..
ΣΤ. Οι αυξημένες αρμοδιότητες των Δήμων, κάποιες
από τις οποίες ξεκίνησαν από 1/1/2016 σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε
συνδυασμό με τη δραματική μείωση του προσωπικού
λόγω συνταξιοδοτήσεων και αναστολής προσλήψεων
που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση του υπάρ−
χοντος προσωπικού.
16. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την ανωτέρω απασχόληση θα καλυφθεί από υπάρχου−
σες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου,
οικ. έτους 2016, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των
#34.000,00# ευρώ και κατανέμονται ως κάτωθι:

ΤΙΤΛΟΣ Κ/Α
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μόνιμου προσωπικού
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μόνιμου προσωπικού
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μόνιμου προσωπικού
Τεχνικής Υπηρεσίας και πρώην ΤΥΔΚ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.
ΣΥΝΟΛΑ:

Υπάρχουσα Πίστωση
3.000,00
1.000,00
15.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
34.000,00

Αποφασίζουμε
Καθιερώνουμε για το έτος 2016, για το τακτικό προσωπικό και για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αο−
ρίστου Χρόνου και Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Πύργου, την εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες τις
υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων των Υπηρεσιών για την κάλυψη των αναφερθέντων στο σκεπτικό
της παρούσας απόφασης υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου και καθορίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων και των
ωρών τις υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες (πέρα από τις ώρες τις υποχρε−
ωτικής απασχόλησης) και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ως κάτωθι:
Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
10.6012

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 22Η ΩΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
3
Διοικητικές Υπηρεσίες
3
Ληξίαρχοι
4
Πρακτικογράφος
1
Δημ. Αστυνομία
3

ΩΡΕΣ
660
660
880
220
660
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10.6022.01
20.6012.01
20.6022
20.6042
30.6012.01
30.6022.01

Διοικητικές υπηρεσίες (ΙΔΑΧ)
Υπηρεσία Καθ/τας (μόνιμοι)
Υπηρεσία Καθ/τας (ΙΔΑΧ)
Υπηρεσία Καθ/τας (ΙΔΟΧ)
Τεχνικές Υπηρεσίες (μόνιμοι)
Πολιτική Προστασία
Τεχνικές Υπηρεσίες (ΙΔΑΧ)

2
33
7
30
4
8
10

440
10.890
2.310
9.900
880
1.760
2.200

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 22Η ΩΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 6Η ΠΡΩΙΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δημ. Αστυνομία
3
Υπηρεσία Καθ/τας (μόνιμοι)
33
Υπηρεσία Καθ/τας (ΙΔΑΧ)
7
Υπηρεσία Καθ/τας (ΙΔΟΧ)
30
Πολιτική Προστασία
8
Πολιτική Προστασία (ΙΔΑΧ)
10

ΩΡΕΣ
528
10.890
2.310
9.900
1.408
1.760

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
10.6012
Δημ. Αστυνομία
3
20.6012.01
Υπηρεσία Καθ/τας (μόνιμοι)
33
20.6022
Υπηρεσία Καθ/τας (ΙΔΑΧ)
7
20.6042
Υπηρεσία Καθ/τας (ΙΔΟΧ)
30
30.6012.01
Πολιτική Προστασία
4
30.6022.01
Πολιτική Προστασία (ΙΔΑΧ)
10

ΩΡΕΣ
528
10.890
2.310
9.900
704
1.760

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
10.6012
20.6012.01
20.6022
20.6042
30.6012.01
30.6022.01

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 22Η ΩΡΑ ΕΩΣ 6Η ΠΡΩΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες
της Υπηρεσίας, με υπεύθυνο για την παρακολούθηση, την βεβαίωση της πραγματοποίησης της υπερωριακής
απασχόλησης και την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, τον Δήμαρχο.
Ορίζουμε πως η έγκριση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση της μη απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού
υπερωριακά από άλλο φορέα, η υπερωριακή απασχόληση θα εκτελείται τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες,
όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας πέραν του κανονικού ωραρίου.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4354/2015,
μέχρι την 31/12/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πύργος, 29 Ιανουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ
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