
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποποίηση κληρονομιάς της Δέσποινας Τεκτερί-
δου.

2 Ορισμός υπαλλήλων για υπερωριακή απασχόλη-
ση ως Ληξιάρχων του Δήμου Αμυνταίου.

3 Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας στο Δήμο 
Αμυνταίου.

4 Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας.

5 Επικαιροποίηση της από 30/4/2014 απόφαση της 
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανε-
πιστημίου σχετικά με την τροποποίηση του άρ-
θρου 4 της υπ’ αριθ. 107468/Β7/23.7.2014 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 2006/τ. Β΄/23.7.2014). 

6 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας στο α’ εξάμηνο του 2016 έως και 20 ώρες μηνι-
αίως για κάθε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Κ.Κ.Π.Π. - Α.Μ.Θ. και των Παραρτημάτων του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέ-
ντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικο-
γράφου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Ζακύνθου.

8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευ-
σης Ζακύνθου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
 Αποποίηση κληρονομιάς της Δέσποινας Τεκτε-

ρίδου.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών με την υπ’ 
αριθ. Δ.Κ.Π.Α0008732ΕΞ2016/20-4-2016 πράξή του, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν. 4182/2013, όπως έχει αναδιατυπωθεί με το άρθρο 32 
του Ν. 4223/2013, αποποιήθηκε την κληρονομιά που κα-
τέλιπε στο Ελληνικό Δημόσιο η Δέσποινα Τεκτερίδου με 

την υπ’ αριθμ. 13513/8-8-2003 δημόσια διαθήκη της, που 
δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθμ. 132/14-10-2008 πρακτικό 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών της οποίας 
το ενεργητικό είναι 393,79 Ευρώ ενώ το παθητικό της 
ανέρχεται στο ποσό του 1.155.816,10 Ευρώ, επειδή δεν 
είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 187/2016 (2)
Ορισμός υπαλλήλων για υπερωριακή απασχόλη-

ση ως Ληξιάρχων του Δήμου Αμυνταίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

 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' αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την υπ’ αριθμ. 6539/237/1-3-2011 απόφαση του Γ.Γ 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακε-
δονίας (ΦΕΚ 218/5-4-2011) με την οποία ανατέθηκαν 
καθήκοντα Ληξιάρχων σε υπαλλήλους του Δήμου Αμυ-
νταίου, ως εξής:

1. Τον υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Τανόπουλο 
Λάζαρο του Στρατή, κλάδου ΔΕ, για τη Δημοτική Ενό-
τητα Αετού.

2. Τον υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Σιγκάρη Ιω-
άννη του Ηλία, κλάδου ΔΕ, για τη Δημοτική Ενότητα 
Αμυνταίου.

3. Την υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Βόλτση Αννέτα 
του Νικολάου, κλάδου TE Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών, για τη Δημοτική Ενότητα Βαρυκού.

4. Τον υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Ρήστα Νικό-
λαο του Παντελή, κλάδου ΔΕ, για τη Δημοτική Ενότητα 
Λεχόβου.

5. Τον υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Μπουτάρη Γε-
ώργιο του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ, για τη Δημοτική Ενότητα 
Νυμφαίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Την υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Σταυράκη Γλυ-
κερία του Παντελή, κλάδου ΔΕ, για τη Δημοτική Ενότητα 
Φιλώτα.

7. Την διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων 
του Δήμου Αμυνταίου στους βαθμούς σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι η υπερωριακή απασχόληση των κατω-
τέρω υπαλλήλων, ως Ληξιάρχων του Δήμου Αμυνταίου, 
πέραν του ωραρίου εργασίας τους, έως 31/12/2016 θα 
είναι ως εξής:

1. Για τον υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Τανόπουλο 
Λάζαρο του Στρατή, κλάδου ΔΕ, Ληξιάρχου για τη Δη-
μοτική Ενότητα Αετού, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
το εξάμηνο.

2. Για τον υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Σιγκάρη 
Ιωάννη του Ηλία, κλάδου ΔΕ, Ληξίαρχου για τη Δημοτική 
Ενότητα Αμυνταίου, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες το 
εξάμηνο.

3. Για την υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Βόλτση 
Αννέτα του Νικολάου, κλάδου TE Διεκπεραίωσης Υπο-
θέσεων Πολιτών, Ληξιάρχου για τη Δημοτική Ενότητα 
Βαρικού, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο.

4. Για τον υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Ρήστα Νι-
κόλαο του Παντελή, κλάδου ΔΕ, Ληξιάρχου για τη Δημο-
τική Ενότητα Λεχόβου, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
το εξάμηνο.

5. Για τον υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Μπουτά-
ρη Γεώργιο του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ, Ληξιάρχου για τη 
Δημοτική Ενότητα Νυμφαίου, μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ώρες το εξάμηνο.

6. Για την υπάλληλο του Δήμου Αμυνταίου Σταυράκη 
Γλυκερία του Παντελή, κλάδου ΔΕ, Ληξιάρχου για τη Δη-
μοτική Ενότητα Φιλώτα, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
το εξάμηνο.

Η ωριαία αποζημίωση καθορίζεται με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει και τροποποι-
είται κάθε φορά.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού 
ως ανωτέρω θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες της υπηρεσίας και θα βαρύνει τους Κ.Α 10.6012, ΚΑ 
10.6051.003 και ΚΑ 10.6051.005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αμύνταιο, 11 Απριλίου 2016

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 260/2016 (3)
Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας στο Δήμο 

Αμυνταίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

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

Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 

έτος για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπ. 
Οικονομικής Ανάπτυξης - όπως στη περίπτωση του απο-
χιονισμού ή και στην περίπτωση της ανάγκης αποκατά-
στασης ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης, στο 
οδικό δίκτυο, στη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού 
και στις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας. Τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
έκτακτες, επείγουσες περιπτώσεις όπως π.χ. η υποδοχή 
και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερικού και εξωτερι-
κού ή άλλων προσκεκλημένων από αδελφοποιήσεις Δή-
μων, η ανάγκη παρουσίας στα Δημοτικά Συμβούλια, για 
εισηγήσεις και παροχή διευκρινίσεων, και στις επιτροπές 
του Δήμου, των Ειδικών Συνεργατών και του Προϊσταμέ-
νου του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και η 
τήρηση των πρακτικών και η γραμματειακή υποστήριξη 
των Ν.Π.Δ.Δ. που στερούνται τακτικού προσωπικού.

6. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση δεν θα υπερβαίνει τα ετήσια όρια για κάθε 
υπάλληλο, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών.

7. Η ανωτέρω δαπάνη ύψους 13.576,7 ευρώ θα αντι-
μετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 10.6012, 20.6012, 
25.6012, 10.6022, 00.6032 του Προϋπολογισμού του Δή-
μου οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό-
ληση δώδεκα (12) υπαλλήλων του Δήμου Αμυνταίου 
που ανήκουν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πε-
ριβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπ. Οικονομικής Ανά-
πτυξης, και της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς και 2 (δύο) Ειδικών 
Συνεργατών του Δημάρχου, έως 31/12/2016, και για συ-
γκεκριμένες ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο, με 
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την 
κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών ανα-
γκών του Δήμου.
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ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 
22Η ΩΡΑ

ΔΕ Διοικητικού 4 120/Εξάμηνο

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 1 120/Εξάμηνο

ΔΕ Χειριστών Μηχανη-
μάτων που μισθολογικά 
κατατάσσεται ως ΥΕ

1 60/Εξάμηνο

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 1 120/Εξάμηνο

ΔΕ Τεχνιτών 
(υδραυλικών) 4 120/Εξάμηνο

Ειδικοί Συνεργάτες 2 120/Εξάμηνο

ΠΕ Διοικητικών-
Οικονομικών 1 120/Εξάμηνο

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες της υπηρεσίας. Για την καταβολή της αποζημίωσης 
του προσωπικού θα συντάσσεται πίνακας με το σύνολο 
των ωρών και των ημερών απασχόλησης, ο οποίος θα 
συνοδεύει το χρηματικό ένταλμα της δαπάνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αμύνταιο, 19 Μαΐου 2016

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 203 (4) 
Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 
ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

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

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 του Ν. 3584/2007 «Κώδι-
κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. 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».

4. Τις διατάξεις του αρ. 52 του Ν. 4384/2016 «Αγροτι-
κοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ' αριθ. Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
Ν. 4354/2015 (176/Α)».

6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
7. Τις έκτακτες και εποχικές υπηρεσιακές ανάγκες που 

δημιουργούνται κατά το Α' εξάμηνο του 2016 πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας

8. Το γεγονός ότι υπάρχει μείωση προσωπικού λόγω 
συνταξιοδοτήσεων και ενδοαυτοδιοικητικής κινητικό-
τητας καθώς και λόγω περιορισμού προσλήψεων σε 
συνδυασμό με τις αυξημένες εργασιακές ανάγκες λόγω 
διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Δήμου μετά την 
εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ απαιτείται 
πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπι-
κού για την κάλυψη των ακόλουθων αναγκών του Δήμου:

α) Στις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες για τη 
διευθέτηση εργασιών που δεν είναι δυνατόν να γίνουν 
στο σύνηθες ωράριο λόγω εξυπηρέτησης του κοινού 
(λόγου χάρη σύνταξη ισολογισμών, απολογισμός, τα-
κτοποίηση ταμείου, εκκαθάριση δημοτολογίων ενόψει 
του εθνικού δημοτολογίου, διαχείριση- επικαιροποίηση 
των προσωπικών μητρώων όλων των υπαλλήλων μετά 
την έκδοση του νέου βαθμολογίου και μισθολογίου, την 
έγκαιρη καταχώριση στοιχείων σε πληροφοριακά συστή-
ματα και στην απογραφή), για τη μεταφορά πρόσθετων 
αρμοδιοτήτων μετά την κατάργηση του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ και τη σύνταξη νέου Ο.Ε.Υ.

β) Στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου για την 
αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της αποκομιδής 
απορριμμάτων και ευπρεπισμού των κοινοχρήστων χώ-
ρων και για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας αλλά και 
για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στη Δ.Ε. 
Αράχωβας κατά τους χειμερινούς μήνες και κατά τη δι-
άρκεια πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων του Δήμου 
(αποκριάτικες εκδηλώσεις, επέτειο 10ης Ιουνίου κ.λπ.).

γ) Στην Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης 
για την αντιμετώπιση βλαβών των αντίστοιχων δημοτι-
κών δικτύων που οφείλονται στην παλαιότητά τους, στις 
αυξομειώσεις της πίεσης του νερού κ.λπ. καθώς επίσης 
και βλαβών στα αντλητικά συγκροτήματα και στις γε-
ωτρήσεις.

δ) Στην Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού για την αναγκαία 
παράσταση του μοναδικού ηλεκτρολόγου του Δήμου για 
τον συντονισμό σε πολιτιστικά γεγονότα, την τοποθέτη-
ση χριστουγεννιάτικου διακόσμου, για την υποστήριξη 
πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων (παραστάσεων, 
παρελάσεων, εορταστικών στολισμών εν γένει).

ε) Στην Τεχνική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση έκτα-
κτων καιρικών φαινομένων που προέρχονται από χιο-
νοπτώσεις, κατολισθήσεις κ.λπ. 

9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016 με Κ.Α.:

• 10/6012.007 «Αμοιβή για Υπερωριακή Εργασία υπαλ-
λήλων διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου» με το ποσό 
των 1080,00 ευρώ.

• 10/6022.007 «Αμοιβή για Υπερωριακή Εργασία υπαλ-
λήλων διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου με σύμβαση 
ΙΔΑΧ» με το ποσό των 720,00 ευρώ.

• 20/6012.007 «Αμοιβή για Υπερωριακή Εργασία υπαλ-
λήλων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου» με το ποσό 
των 2700,00 ευρώ.
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• 20/6022.007» «Αμοιβή για Υπερωριακή Εργασία 
υπαλλήλων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου» με 
το ποσό των 3240,00 ευρώ.

• 20/6042.007«Αμοιβή για Υπερωριακή Εργασία υπαλ-
λήλων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου» με το ποσό 
των 5940,00 ευρώ.

• 25/6012.007«Αμοιβή για Υπερωριακή Εργασία υπαλ-
λήλων υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης 
του Δήμου» με το ποσό των 540,00 ευρώ.

• 30/6012.007«Αμοιβή για Υπερωριακή Εργασία υπαλ-
λήλων Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου» με το ποσό των 
2160,00 ευρώ.

• 35/6012.007 «Αμοιβή για Υπερωριακή Εργασία υπαλ-
λήλων υπηρεσιών Πρασίνου του Δήμου» με το ποσό των 
540,00 ευρώ.

• 10/6051.000» «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με το ποσό των 29.353,59 
ευρώ.

• 10/6052.003» «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου με το ποσό των 16.667,86 
ευρώ.

• 20/6051.000 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με το ποσό των 11.598,22 
ευρώ.

• 20/6052.000 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου» με το ποσό των 19.974,78 
ευρώ.

• 20/6054.000» Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προ-
σωπικού» με το ποσό των 35.585,66 ευρώ.

• 25/6051.000» «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου με το ποσό των 3.227,15 
ευρώ.

• 30/6051.000 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με το ποσό των 20.172,33 
ευρώ.

• 35/6051.000 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» με το ποσό των 1.848,40 
ευρώ, αποφασίζουμε: 

Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τριάντα 
τριών (33) υπαλλήλων του Δήμου, κατά το Α' εξάμηνο 
του 2016, και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλ-
ληλο, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, 
για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών 
αναγκών του Δήμου ως εξής:

α/α Υπερωριακή 
Απασχόληση

Αριθμός 
Υπαλλήλων Κ.Α.

1
Διοικητικές και 

Οικονομικές 
Υπηρεσίες

Πέντε (5)

10/6012.007 
10/6022.007 
10/6051.000 
10.6052.003

2
Υπηρεσία Καθα-

ριότητας και Ηλε-
κτροφωτισμού

Είκοσι δύο 
(22)

20/6012.007 
20/6022.007
20/6042.007 
20/6051.000 
20.6052.000 
20.6054.000

3
Υπηρεσία Ύδρευ-

σης-Άρδευσης-
Αποχέτευσης

Ένας (1) 25.6012.007 
25.6051.000

4 Τεχνική 
Υπηρεσία

Τέσσερις 
(4)

30/6012.007 
30/6051.000

5 Υπηρεσία 
Πρασίνου Ένας (1) 35.6012.007 

35.6051.000

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά από 1.1.2016 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 52 του Ν. 4384/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δίστομο, 30 Μαΐου 2016

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. πράξης 68 (5)
Επικαιροποίηση της από 30/4/2014 απόφαση της 

Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανε-

πιστημίου σχετικά με την τροποποίηση του άρ-

θρου 4 της υπ' αριθ. 107468/Β7/23.7.2014 υπουρ-

γικής απόφασης (ΦΕΚ 2006/τ. Β΄/23.7.2014).  

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την από 30/4/2014 απόφαση της Συγκλήτου Ειδι-

κής Σύνθεσης, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση για 
τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου μας.

2. Την υπ' αριθ. 107468/Β7/23.7.2014 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 2006/τ. Β΄/23.7.2014).

3. Το υπ' αριθ. Παν/μίου 4765/16.9.14 (αριθ. ΥΠΑΙΘ 
146968/Β7/16.9.2014) έγγραφο του Τμήματος Β' της Δι-
εύθυνσης Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με 
τη συμμετοχή αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών της 
ΕΛ.ΑΣ. στο Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία».

4. Το από 23/10/2014 απόσπασμα πρακτικών της Γε-
νικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοι-
νωνιολογίας (συνεδρίαση 6/10/2014) και

5. Την από 15/4/2016 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
η επικαιροποίηση της από 30/10/2014 απόφασης της 

Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης σχετικά με την τροποποί-
ηση του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 107468/Β7/23.7.2014 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2006/τ. Β΄/23.7.2014), ως 
ακολούθως:
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Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνω-
ρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι από-
φοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και 
πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2016

Η Πρύτανης 

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ

ι

    Αριθμ. 3873 (6)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας στο α’ εξάμηνο του 2016 έως και 20 ώρες μηνι-

αίως για κάθε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσί-

ας του Κ.Κ.Π.Π. - Α.Μ.Θ. και των Παραρτημάτων 

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανα-

τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 

16/Α/23-01-2013) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών 
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα -Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις».

3. Τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Πα-
ραρτημάτων του Κέντρου για καθιέρωση απογευμα-
τινής υπερωριακής εργασίας στο διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό, που εφαρμόζει ωράριο εργασίας διοικητι-
κού προσωπικού (07.00/15.00) για κάλυψη επιτακτικών 
υπηρεσιακών αναγκών τους και προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η ομαλή κι εύρυθμη λειτουργία τους στο α ' 
εξάμηνο του 2016.

4. Τις διατάξεις των παραγράφων Α1, 2 και 3 του άρ-
θρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α) «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων».

5. Τον Προϋπολογισμό του Κέντρου, έτους 2016.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Θέμα 1ο 3/8ης Συνεδρία-

σης/26-02-2016 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του 
Κέντρου.

7. Το υπ’ αριθ. 2972/20-4-2016 Έγγραφο του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ με Θέμα Καθι-
έρωση απογευματινής Υπερωριακής εργασίας.

8. Το υπ’ αριθ. 3828/2605-2016 Έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για Καθιέρωση απογευματινής Υπερωρι-
ακής εργασίας, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
στο α' εξάμηνο του 2016 έως και 20 ώρες μηνιαίως για 
κάθε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Κ.Π.Π.- 
Α.Μ.Θ. και των Παραρτημάτων του ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΤΙΣ ΑΠΟ-

ΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

1. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας

ΠΕ Ψυχολόγων 1

ΔΕ Διοικητικός 1

2. Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Δράμας

ΠΕ Ψυχολόγων 1

TE Φυσικοθεραπευτών 4

TE Εργοθεραπευτών 1

TE Λογοθεραπευτών 2

ΔΕ Διοικητικού 
Λογιστικού 1

ΔΕ Διοικητικού 1

ΔΕ Συντηρητής 
κτιριακών εγκαταστάσεων 1

ΔΕ Οδηγός 1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ

ΠΕ Κοινωνική Λειτουργός 1

ΔΕ Οδηγός 1

ΔΕ θεραπευτών - 
Παιδαγωγών 2

3. Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης

ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού 1

TE Εργοθεραπευτών 1

ΔΕ Διοικητικού 1

ΔΕ Τεχνικών Εκπαιδευτών 3

ΥΕ Β. Μαγείρων 1

4. Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Καβάλας

ΠΕ Ψυχολόγων 1

TE Κοινωνικής Εργασίας 1

TE Φυσικοθεραπευτών 2

TE Εργοθεραπευτών 2

TE Νοσηλευτικής 2

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 2
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ΔΕ Μαγείρων 2

ΔΕ Τεχνικών 1

ΥΕ Προσωπικό 
καθαριότητας 1

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 2

5. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής

ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3

ΠΕ Κοινωνιολογίας 1

TE Κοινωνικής Εργασίας 1

TE Νοσηλευτικής 1

ΔΕ Συντηρητών κτιρίων 1

ΔΕ Τεχνικών Οδηγών 1

6. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας

TE Κοινωνικής Εργασίας 1

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 2

ΥΕ Τραπεζοκόμων 1

7. Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου

ΠΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης 1

ΠΕ Διοικητικού 1

ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού 4

TE Διοικητικού-Λογιστικού 1

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ

TE Πληροφορικής 1

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καβάλα, 27 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 45/2016 (7)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικο-

γράφου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Ζακύνθου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 20 του Ν. 4024/2011.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 58 του Ν. 3852/2010.
4. Τον Ο.Ε.Υ άρθρο 6
5. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.

6. Την υπ' αριθ. 256/2014 απόφαση Προέδρου «Ορι-
σμός υπαλλήλου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων 
Δ.Σ ΔΕΥΑΖ».

6. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέ-
ντα προϋπολογισμό του έτους 2016 της ΔΕΥΑΖ.

7. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου γίνονται πάντα απογευματινές ώρες και η 
υπάλληλος που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
προσφέρει υπερωριακή υπηρεσία, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη-
ση της πρακτικογράφου της ΔΕΥΑΖ Δικαιούλια Μαρίας 
μέχρι δώδεκα (12) ώρες μηνιαίως για την κάλυψη της 
ανάγκης τήρησης των πρακτικών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, συνολικής δαπάνης περίπου 600€, μέσα στα 
όρια των εγγεγραμμένων πιστώσεων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2016.

Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, ισχύει έως την 31/12/2016 και θα βαρύνει τον Κ.Α 
60.00.00 (αμοιβές προσωπικού), του προϋπολογισμού 
μας 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ζάκυνθος, 16 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 1/2016 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευ-

σης Ζακύνθου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.
2. Την υπ' αριθ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 20 του Ν..4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 45 του Ν. 4071/2012. 
5. Τον Ο.Ε.Υ
6. Τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλή-

λων στην ΔΕΥΑΖ.
7. Την έλλειψη προσωπικού και την αδυναμία πρόσλη-

ψης λόγω αναστολής των διορισμών.
8. Την ανάγκη απογευματινής υπερωριακής απασχό-

λησης μέχρι την 22η ώρα καθώς και Σάββατα, Κυριακές 
και νύχτα, των μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων της Επι-
χείρησης, που τυχόν θα προκύψουν, λόγω εκτάκτων, 
επειγουσών και εποχικών αναγκών, κατά το έτος 2016:

• ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν, 

από την απογραφή των υλικών ύδρευσης.
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Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν, 
από την παράδοση ή παραλαβή υλικών από τα συνερ-
γεία μας, λόγω εκτάκτων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης

Επίσης για τις ανάγκες που προκύπτουν, από την κατα-
γραφή προγράμματος σε βάρδιες του προσωπικού του 
τμήματος διανομής νερού.

Για να αντιμετωπιστούν επίσης οι ανάγκες από την 
εμφακέλωση των λογαριασμών ύδρευσης και την κα-
ταγραφή ειδοποιητηρίων για την διακοπή παροχών, 
οφειλετών της ΔΕΥΑΖ

• ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ
Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν 

από:
1. Την σύνταξη μελετών έργων ύδρευσης παρακολού-

θησης έργων καθώς και εργασίες άμεσης ανάγκης.
2. Την παρακολούθηση και τον επιτόπιο έλεγχο για την 

πορεία αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.
3. Την εισήγηση και συμμετοχή, στις συνεδριάσεις του 

Δ.Σ της ΔΕΥΑΖ, για θέματα που αφορούν στα τμήματα 
ύδρευσης.

• ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν 

από:
1. Τον προγραμματισμό παραγωγής και διανομής νε-

ρού ανά τοπική κοινότητα της Ζακύνθου.
2. Τον τηλ/γχο -τηλ/σμό, για την απρόσκοπτη υδρο-

δότηση του νησιού μέσω ηλεκτρονικού συστήματος 
(24ωρη λειτουργία).

3. Την διανομή νερού με υδροφόρες ιδιαίτερα την 
καλοκαιρινή περίοδο, για την εξυπηρέτηση πολιτών με 
πρόβλημα υδροδότησης.

4. Τον συνεχή έλεγχο για την λειτουργία των γεωτρή-
σεων και τις αλλαγές αντλητικών συγκροτημάτων όπου 
χρειάζεται.

5. Την αποκατάσταση βλαβών και εν συνεχεία την απο-
κατάσταση του οδοστρώματος.

• ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν 

από:
1. Την σύνταξη μελετών έργων αποχέτευσης, παρακο-

λούθησης έργων καθώς και εργασίες άμεσης ανάγκης.
2. Την παρακολούθηση και τον επιτόπιο έλεγχο, για 

την πορεία αποκατάστασης βλάβης στο αποχετευτικό 
δίκτυο.

3. Την παρακολούθηση και τον επιτόπιο έλεγχο, για 
την πορεία αποκατάστασης βλάβης σε αντλιοστάσια, 
καθαρισμού φρεατίων κ.λπ.

4. Τον προγραμματισμό των βυτιοφόρων οχημάτων 
για έκτακτες εκκενώσεις βόθρων-ειδικά την θερινή πε-
ρίοδο που ο φόρτος εργασίας είναι αυξημένος- και τα-
κτοποίηση γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων.

• ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥ-
ΣΗΣ

Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν 
από:

1. Την μονάδα αφυδάτωσης ιλύος του βιολογικού κα-
θαρισμού, την μεταφορά της και την τελική της εναπό-
θεση στον ΧΥΤΑ Ζακύνθου.

2. Τον καθαρισμό φρεατίων και αντλιοστασίων καθώς 
και τις αποφράξεις αποχετεύσεων με την βοήθεια του 
αποφρακτικού μηχανήματος.

3. Τις αποκαταστάσεις βλαβών των αντλιοστασίων ή 
του δικτύου αποχέτευσης.

4. Τις έκτακτες και επείγουσες εκκενώσεις βόθρων, με 
βυτιοφόρο της Υπηρεσίας

• ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑ-
ΡΙΑΣΜΩΝ -ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ, 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν 
από:

1. Τις μετρήσεις όλων των υδρομέτρων της Ζακύνθου.
2. Την διανομή λογαριασμών σε όλα τα τοπικά διαμε-

ρίσματα της Ζακύνθου.
3. Τις τοποθετήσεις νέων παροχών, τις διακοπές και 

τους ελέγχους για αποκαταστάσεις προβλημάτων σε 
παροχές.

4. Τους ελέγχους και την λεπτομερή αναζήτηση παρά-
νομων συνδέσεων.

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη περίπου 50. 000.00 €, που ισχύει για 
το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως την 31/12/2016 
που θα καλυφθεί από την κάτωθι πίστωση του εγκεκρι-
μένου προϋπολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με την υπ' 
αρ. 61/18.01.2016 έγγραφη βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΖ ως εξής:

Κ.Α: 60.00.00 (αμοιβές προσωπικού), έχει προϋπολο-
γιστεί πίστωση 50. 000.00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μονίμων και 
Ι.Δ.Α.Χ υπαλλήλων της ΔΕΥΑΖ, κατά το χρονικό διάστημα 
έως 31/12/2016, μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της 
Επιχείρησης συνολικής δαπάνης περίπου 50.000.00 € 
μέσα στα όρια των εγγεγραμμένων πιστώσεων του υπό 
έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 όπως αναλυτικά 
αναφέρουμε παρακάτω:

Οι ώρες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 20 ανά 
υπάλληλο/μήνα, όταν αφορούν απογευματινή (μέχρι 
την 22η ώρα) υπερωριακή απασχόληση και τις 16 ανά 
υπάλληλο/μήνα, όταν αφορούν νυχτερινές Κυριακές και 
εξαιρέσιμες.

• ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για 7 υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ και για 1.900 ώρες - δαπάνη 

5.500 €
• ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Για 23 υπαλλήλους και για 7.500 ώρες - δαπάνη 

21.600.00 €
• ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΡ-

ΓΕΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Για 19 υπαλλήλους και για 4.600 ώρες - δαπάνη 

13.600.00 €
• ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑ-

ΡΙΑΣΜΩΝ -ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ, 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Για 5 υπαλλήλους και για 3.200 ώρες - δαπάνη 9.300 €
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά με απόφαση Προέ-
δρου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευση της πα-
ρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), έως 
31/12/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ζάκυνθος, 18 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ  

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