
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 
51738/2014 (2947 Β΄) κοινής υπουργικής απόφα-
σης.

2 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού Σχο-
λείου.

3 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

4 Επιβολή πολλαπλών τέλων εις βάρος του ALI 
HASAN του Arif και της Elenka για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας.

5 Επιβολή πολλαπλών τέλων εις βάρος του 
MUHAMAD NAWAZ του BARKET ALI και της ΝΑ-
ΖΑΡΙΑΝ ΒΙΒΙ για τελωνειακή παράβαση λαθρε-
μπορίας.

6 Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στη Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου, Δήμου 
Σάμου.

7 Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας, τα Σάββατα, τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες 
καθώς και 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών 
Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, 
Αποχέτευσης και Ληξιαρχείου» του Δήμου Ζίτσας, 
Νομού Ιωαννίνων, για το έτος 2016».

8 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει-
τουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζηρού 
Νομού Πρέβεζας, νια το έτος 2016».

9 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 
μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικό της Δ/νσης Καθα-
ριότητας- Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του 
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.43366/2016 (1)
 Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/

2014 (2947 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 

136 παρ. 6 του Ν. 4251/2014 (80 Α΄), «Κώδικας Μετανά-
στευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Το Π.δ. 73/2015 (116 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. 51738/2014 (2947 Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού 
ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφά-
λισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοι-
χείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων 
χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων».

5. Την αριθμ. 61227/16.9.2015 (2050 Β΄) κοινή υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Παράταση ισχύος».

6. Την αριθμ. Υ10/25.09.2015 (2109 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Ιωάννη Μουζάλα».

7. Την αριθμ. Υ29/09.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη».

8. Την αριθμ. 44549/Δ9.12193/8.10.2015 (ΦΕΚ 2169 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».

9. Την από 27/9/2016 εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3220
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10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι διατάξεις της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β΄) κοινής 
υπουργικής απόφασης, παρατείνονται για το χρονικό 
διάστημα από 1.10.2016 έως 30.9.2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εσωτερικών και Διοικητικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 160274 /Δ1 (2)
  Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού 

Σχολείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του Ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (193 
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις», της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
Ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
11 του Ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» 
(3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 
Β΄).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(1584 Β΄).

5. Την αριθμ. Φ2.ΓΑ/150655/Δ5/16-10-2013 (339 Β΄/ 
13-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης « Ιδιωτικό Δημοτικό 
Σχολείο - ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ».

6. Την από 24/02/2016 αίτηση του Κατσώνη Λάμπρου, 
νομίμου εκπροσώπου του Σωματείου «Ελληνογερμανι-
κός Εκπαιδευτικός Σύλλογος», που έλαβε στην υπηρεσία 
αριθμ. 32159/Δ1/24-02-2016.

7. Την αριθμ. ΔΑ/48426/02-09-2016 διατύπωση θετι-
κής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουργική από-
φαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό 
Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (2654 Β΄/09-12-2015).

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ2.ΓΑ/150655/Δ5/ 16.10.2013
(339 Β΄/13-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιω-
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού 
Δημοτικού Σχολείου ως προς τον αριθμό των αιθουσών 
διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στο σω-
ματείο «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου με εννέα (9) 
αίθουσες διδασκαλίας συνολικής δυναμικότητας εκατόν 
εξήντα έξι (166) μαθητών, εκ των οποίων επτά (7) αίθου-
σες δυναμικότητας δεκαοκτώ (18) μαθητών έκαστη και 
δύο (2) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι (20) μαθητών 
έκαστη, καθώς και μία αίθουσα εργαστηρίου δυναμικό-
τητας είκοσι (20) μαθητών .

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δη-
μοτικό Σχολείο - ATHENER SCHULE».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στην οδό 
Δ. Βερνάδου 9, στα Βριλήσσια, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. τον Λάμπρο Κατσώνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2016
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Ι

Αριθμ.       160334/Δ1 (3)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. 

Α΄/1-09-1977).
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2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222τ. Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. 
Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και 
της παρ.3 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..
και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 
(ΦΕΚ 8/τ. Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/ 
15.05.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις», του άρθρου 49 του Ν. 4278/2014 
(ΦΕΚ 157/τ. Α΄/04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και 
άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ.10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ. Β΄/3057/18-11-2012), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ. Β΄/3-04-2013).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/12-12-2012).

5. Την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/186353/Δ5/5-12-2013 (ΦΕΚ 385/τ.
Β΄/18-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγηση άδειας 
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- 
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

6. Την από 31-03-2016 αίτηση της νομίμου εκπροσώ-
που της εταιρείας « ΛΥΔΙΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.».

7. Την αριθμ. ΔΑ/ 48426/02-09-2016 απόφαση διατύ-
πωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την αριθμ. 197109/Α1/4-12-2015 (ΦΕΚ 2654/ 
9.12.2015) υπουργική απόφαση μεταβίβασης δικαιώ-
ματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊστα-
μένους Γενικών Διευθ υνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά-
των ΥΠ.Π.Ε.Θ.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΑ/186353/Δ5/5.12.2013 
(ΦΕΚ 385/τ. Β΄/18-2-2014) υπουργική απόφαση, του 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου ως προς τις αίθουσες, ως 
ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017 χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΛΥΔΙΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», άδεια Συστεγα-
ζόμενου ιδιωτικού Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ, δύο (2)

αιθουσών διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οχτώ (28) 
νηπίων έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - Ο,ΤΙ ΑΓΑΠΩ». 

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στις Αλυκές Ποταμού 
στην Κέρκυρα με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ την 
ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΛΥΔΙΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Ι

 (4)
    Επιβολή πολλαπλών τέλων εις βάρος του ALI 

HASAN του Arif και της Elenka για τελωνειακή 

παράβαση λαθρεμπορίας. 

 Με την αριθμ. 450/13/15-09-2016 καταλογιστική πρά-
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου 
Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, η οποία εκδό-
θηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του 
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμ-
φωνα με την αριθμ. 3008/14/87-ε΄/18-11-2013 δικο-
γραφία του Τ.Α. Άνω Πόλης - Αγίου Παύλου προς τον 
Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσσαλονίκης, που καταχωρή-
θηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία αντίστοιχο βι-
βλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 
450/13, επιβλήθηκαν ως προσωπική οφειλή πολλαπλά 
τέλη ποσού 1.500,00 €, πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4%, 
στον ALI HASAN του Arif και της Elenka, γεννηθέντος 
στις 16/08/1944 στη Βουλγαρία, αγνώστου διαμονής, 
κατόχου του αριθμ. 643246532 δελτίου ταυτότητας που 
εκδόθηκε την 4-11-2011 από αρχές Βουλγαρίας, για τε-
λωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότη-
τας επτά (7) πακέτων τσιγάρων διαφόρων τύπων, η οποία 
παράβαση προβλέπεται από τα αρ. 119Α και 142 παρ. 2 
του Ν. 2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου Νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τέλων εις βάρος του 

MUHAMAD NAWAZ του BARKET ALI και της ΝΑ-

ΖΑΡΙΑΝ ΒΙΒΙ για τελωνειακή παράβαση λαθρε-

μπορίας. 

 Με την αριθμ. 185/14/05-05-2016 καταλογιστική πρά-
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου 
Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, η οποία εκδό-
θηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του 
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Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμ-
φωνα με την αριθμ. 3008/14/18-α/19-04-2014 δικογρα-
φία του Α.Τ. Μενεμένης προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κών 
Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο από 
την Υπηρεσία αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελω-
νειακών Παραβάσεων με α/α 185/14, επιβλήθηκαν πολ-
λαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 
2,4% στον MUHAMAD NAWAZ του BARKET ALI και της 
NAZARIAN ΒΙΒΙ γεν. την 12-12-1974 στο Πακιστάν, και 
ήδη αγνώστου διαμονής, με αριθμ. 531860/1-κα/Δελτίο 
αιτήσαντος ασύλου/Δνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, με 
ΑΦΜ 155336522/Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, για τελω-
νειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας 
ενενήντα τέσσερα (94) πακέτα λαθραίων τσιγάρων η 
οποία παράβαση προβλέπεται από τα αρ. 119Α και 142 
παρ. 2 του Ν. 2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του 
ίδιου Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
Ι

Αριθμ. 69088/ΜΟΕ (6)
    Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων στη Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου, Δή-

μου Σάμου .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνω-

ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

• του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

• του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,

• των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν,

• την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015) και το άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή ,σε 
συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015).

2. Τις αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά-
σεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους.

3. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλο-
γικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθμ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού Έλεγχου 
της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

5. Την αριθμ. 141/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Σάμου (ΑΔΑ:Ω3ΓΩΩ1Κ-ΡΞΟ).

6. Την αριθμ. ΤΥ195/30.03.2016 εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Σάμου συνοδευόμενη με τεχνική έκ-
θεση και θεωρημένη μελέτη.

7. Την αριθμ. 2501/4/28/11.04.2016 γνωμοδότηση του 
Αστυνομικού Τμήματος Πυθαγορείου.

8. Το αριθμ. 52377/21.7.2016 έγγραφο του Τμήματος 
Διοίκησης Σάμου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
Βορείου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο η αριθμ. 
141/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου είναι 
νομοτύπως ληφθείσα.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακής ρύθμισης απαιτείται δαπάνη εκατόν πενήντα 
ευρώ (150 €) για την σήμανση χώρου σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Σάμου και συγκεκριμένα τον 
Κ.Α 30.7135,0001 με εγγεγραμμένη πίστωση 1500,00 €, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφο-
ρούν στη Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου, Δήμου 
Σάμου και συγκεκριμένα:

• Την απαγόρευση στάθμευσης σε όλη την οδό Δ.Κυ-
ρίλλου με τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40.

• Την πεζοδρόμηση, με τοποθέτηση πινακίδων Ρ-55, 
τμήματος ΑΒΓΔΕΖΑ συνολικής επιφάνειας 180 τ.μ της 
οδού Δ.Κυρίλλου κατά τις ώρες 18:00-06:00, με συντε-
ταγμένες ΕΓΣΑ 87:

Α: χ=759104.32, ψ=4175186.33
Β: χ=759116.49, ψ=4175182.50
Γ: χ=759121.91, ψ=4175217.55
Δ: χ=759125.75, ψ=4175216.50
Ε: χ=759119.13, ψ=4175178.53
Ζ: χ=759103.52, ψ=4175183.03
• Την αντιστροφή κυκλοφοριακής ροής. Η κατεύθυν-

ση κίνησης των οχημάτων να γίνεται με είσοδο από την 
οδό Μεταμορφώσεως προς την κεντρική λεωφόρο Λ. 
Λογοθέτη με τοποθέτηση πινακίδων Ρ-2 και Ρ-7, με τις 
εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκληση της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
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τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την από-
φαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτών 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση και θεωρημένη μελέτη της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Σάμου, βάσει των οποίων ελήφθη η εν 
λόγω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και 
αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 29 Σεπτεβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 147649 (7)
    Καθιέρωση κατ' εξαίρεση από την εφαρμογή της 

πενθήμερης εργασίας, τα Σάββατα, τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες κα-

θώς και 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών Κα-

θαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, Απο-

χέτευσης και Ληξιαρχείου» του Δήμου Ζίτσας, 

Νομού Ιωαννίνων, για το έτος 2016».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,214, 225, 238 και 280 

παρ. Ι. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 ββ) του 
Π.δ. 141/2010 ΦΕΚ 234/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις.

4. Την ΠΥΣ αριθμ. 4/6.2.2015 (ΦΕΚ 24 Α΄/06-02-2015) 
«Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93 Α΄/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Την αριθμ. 77912/16422/28-12-2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του 
Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007)», όπως 
ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 90/τ. Α΄/2006), 
όπως ισχύουν.

9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27-6-2006 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 769/Β΄/2006).

10. Την αριθμ.149/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του εν λόγω Δήμου, περί καθιέρωσης κατ’ 
εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, 
τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυ-
χτερινές ώρες καθώς και 24ωρης λειτουργίας των Υπη-
ρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, 
Αποχέτευσης και Ληξιαρχείου» του Δήμου Ζίτσας, Νομού 
Ιωαννίνων, για το έτος 2016.

11. Το γεγονός ότι, επιβάλλεται η καθιέρωση κατ’ εξαί-
ρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυ-
χτερινές ώρες καθώς και 24ωρης λειτουργίας των Υπη-
ρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, 
Αποχέτευσης και Ληξιαρχείου» του Δήμου Ζίτσας, Νομού 
Ιωαννίνων, για το έτος 2016, λόγω της ιδιοτυπίας των 
συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών και των αυξημέ-
νων αναγκών τους (αποκομιδή και καθαρισμός, αποκα-
τάσταση έκτακτων βλαβών, ακραίων καιρικών φαινο-
μένων, καταστροφών σε υποδομές, δηλώσεις θανάτων 
εντός 24ώρου, χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων και 
την τέλεση τους κ.α.).

12. Την αριθμ. 12167/24-08-2016 βεβαίωση του ανω-
τέρω Δήμου, ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016, για το σκο-
πό αυτό, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, τα Σάββατα, τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες 
καθώς και 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαρι-
ότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και 
ληξιαρχείου» του Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων, για το 
έτος 2016, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουρ-
γίας των υπηρεσιών και των αυξημένων αναγκών τους 
(αποκομιδή και καθαρισμός, αποκατάσταση έκτακτων 
βλαβών, ακραίων καιρικών φαινομένων, καταστροφών 
σε υποδομές, δηλώσεις θανάτων εντός 24ώρου, χορή-
γηση αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση τους κ.α.), 
όπως αναφέρεται στην αριθμ. 149/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του ανωτέρω Δήμου.
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Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκύπτει δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δή-
μου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων, για την οποία υπάρχει εξα-
σφαλισμένη πίστωση στους ΚΑ 10-6012.001 (6.370,00 
€), 10-6051.001 (17.000,00 €), 10-6051.002 (19.500,00 €), 
10-6051.003 (80.500,00 €), 20-6012 (1.000,00 €), 20-6022 
(500,00 €), 20-6042 (500,00 €), 20-6051.002 (6.400,00 €), 
20-6051.003 (22.700,00 €), 20-6051.004 (1.800,00 €), 25-
6012 (600,00 €), 25-6051.002 (2.400,00 €), 25-6051.003 
(9.500,00 €), 25-6022 (150,00 €), 25-6052 (3.125,00 €), 
25-6042 (150,00 €) και 25-6054.001 (10.500,00 €), αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 30 Σεπτεβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 147630 (8)
    Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει-

τουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-

ρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Υπη-

ρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζηρού 

Νομού Πρέβεζας, νια το έτος 2016».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
2. Την ΠΥΣ αριθμ. 4/6.2.2015 (ΦΕΚ Α΄ 24).
3. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93).
4. Την αριθμ. 77912/16422/28-12-2012 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΡ1Γ-ΣΩΛ).

5. Το άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85).
6. Τα άρθρα 36, 48, 171 και 176 του Ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ Α΄ 143).
7. Το άρθρο 1 παρ. 6 του Νόμου 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126).
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

9. Το άρθρο 1 παρ. 3 γ) της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./ 
1692/27-06-2006 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 769/ 
27-06-2006) «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και απο-
χώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και 
των Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21-02-2007 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 293/5-03-2007) «Μεταβίβαση στους 
Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών της αρμοδιότητας για 
τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των 
υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».

11. Την αριθμ. 159/2016 απόφαση (σε ορθή επανά-
ληψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού.

12. Την αριθμ. 10863/21-09-2016 βεβαίωση του Δήμου 
Ζηρού περί ύπαρξης σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση, κατ’ εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, 24ωρης λειτουρ-
γίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, για το έτος 2016, της Υπηρεσίας Καθα-
ριότητας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας λόγω των αυξημένων 
αναγκών του Δήμου, καθόσον, αναφορικά με την Υπη-
ρεσία Καθαριότητας, πέραν της μεγάλης έκτασης που 
καλύπτει ο ανωτέρω Δήμος (54% της έκτασης του Νομού 
Πρέβεζας) κι ως εκ τούτου τα απορριμματοφόρα πρέπει 
να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, λειτουργεί πλέον 
στα όρια του Δήμου κέντρο φιλοξενίας προσφύγων με 
συνέπεια την αύξηση του όγκου εργασίας. Αναφορικά 
δε με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, απαιτείται η 
λειτουργία της σε 24ωρη βάση, καθώς και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες για λόγους αντιμετώπισης έκτα-
κτων αναγκών (έντονα καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές 
κ.λπ.) σε συνδυασμό με το γεωγραφικό ανάγλυφο της 
περιοχής (ορεινοί όγκοι, δύσβατες περιοχές).

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού, οικονομι-
κού έτους 2016, για την οποία υπάρχει εξασφαλισμένη 
πίστωση, εγγεγραμμένη στους Κ.Α. 20-6012(8.490,00 
€), 20-6051.001 (1.340,00 €), 20-6051.002 (270,00€), 20-
6051.003 (400,00 €), 25-6012 (600,00 €), 25-6051.001 
(90,00 €), 25-6051.002 (25,00 €), 30-6012 (1.200,00 €), 
30-6051.001 (200,00 €) και 30-6051.003 (120,00 €) αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 30 Σεπτεβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 1184/2016 (9)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 

μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου προσωπικό της Δ/νσης Καθα-

ριότητας- Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

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

Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του 

Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του Ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
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θρωτικών μεταρρυθμίσεων.», όπως αντικαταστάθηκαν, 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

5. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (ΦΕΚ 1856/τ.
Β΄/22-08-2011).

6. Το αριθμ. 14592/11-4-2015 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

7. Το από 31-5-2016 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότη-
τας - Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης προς το τμήμα 
Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και οικον. Πληροφόρη-
σης της Δ/νσης Οικονομ. Υπηρεσιών.

8. Η αριθμ. 13300/30-5-2016 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, αναφο-
ρικά με τη δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή 
της ανωτέρω απόφασης Δ.Σ. ύψους 8.927,06 ευρώ στους 
Κ.Α.: 02.20.6012, 02.20.6022, 02.20.6051 και 02.20.6052 
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

9. Η αριθμ. 91/1-2-2016 απόφαση από το πρακτικό 
της 3ης/2016 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Πυλαίας- 
Χορτιάτη (ΑΔΑ:6ΩΖΡΩ10-Τ10), με την οποία καθορίζεται 
ειδικότερο ωράριο λειτουργίας για όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας, σε βάρδιες, για το προσωπικό που υπηρε-
τεί στην Δ/νση Καθαριότητας - Περιβάλλοντος και Ανα-
κύκλωσης του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και κατ' επέκταση 
η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου, καθώς 
και η προστασία και η αναβάθμιση του φυσικού περι-
βάλλοντος της περιοχής.

10. Την αριθμ. 37881/17/6/16 (ΦΕΚ 2245/20-07-2016/τ. 
Β΄) απόφαση ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με 
θέμα: καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για 
το προσωπικό της Δ/νσης Καθαριότητας- Περιβάλλο-
ντος και Ανακύκλωσης του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη 
Ν. Θεσσαλονίκης.

11.Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση και την κάλυ-
ψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης 
Καθαριότητας - Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, όπως 
αυτές μνημονεύονται στην αριθμ. 91/1-2-2016 προα-
ναφερόμενη απόφαση του ΔΣ, κρίνεται αναγκαία και 
απαραίτητη η παροχή νυχτερινής εργασίας εργασίμων 
ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρε-
ωτικής, καθώς και η παροχή ημερήσιας ή νυχτερινής 
εργασίας Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, από το πα-
ρακάτω αναφερόμενο προσωπικό της Δ/νσης, το οποίο 
δεν μπορεί πάντα να τις αντιμετωπίσει στο κανονικό του 
ωράριο και μέσα στις υπάρχουσες βάρδιες, αποφασί-
ζουμε:

Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Καθα-
ριότητας - Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, με την προβλεπόμενη από το Νόμο 
αποζημίωση, μέσα στα όρια που προβλέπουν διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για την κάλυψη των προμνημονευ-
όμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2016 (δηλαδή μέχρι 31-12-2016), ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής

Νυχτερινή εργάσιμων ημερών Νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών 
και εξαιρεσίμων ημερών

Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 8 400 1 174

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 13 650 3 522

ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου 1 50 - -

ΔΕ Ηλεκτρολόγος - - 1 30

ΔΕ Εποπτών-
Επιστατών καθαριότητας

1 50 1 174

ΣΥΝΟΛΟ 23 1.150 6 900

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ)  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής

Νυχτερινή εργάσιμων ημερών Νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών

Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 5 250 1 174

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 6 300 2 348

ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου 1 50 - -

ΔΕ Ηλεκτρολόγος - - 1 120
ΣΥΝΟΛΟ 12 600 4 642
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Το προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περι-
βάλλοντος και Ανακύκλωσης των ανωτέρω κλάδων-ειδι-
κοτήτων θα εναλλάσσεται για την κάλυψη της ανωτέρω 
υπηρεσίας σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που 
θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο 
υπάλληλο.

Η δαπάνη για την αποζημίωση υπερωριακής απασχό-
λησης του ως άνω προσωπικού θα καλυφθεί από τις αντί-
στοιχες προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
2016 του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη είναι ύψους 8.927,06 
ευρώ υπό τους Κ.Α.: 02.20.6012, 02.20.6022, 02.20.6051 
και 02.20.6052.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες της Υπηρεσίας. Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια 
αριθμού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης, είναι τα 

ανώτερα επιτρεπόμενα και δύναται να πραγματοποι-
ηθούν μόνον εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της 
Υπηρεσίας. Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης θα βεβαιώνεται μηνιαίως 
από τα καθ' ύλη αρμόδια όργανα, ήτοι προϊσταμένους 
δ/νσης και τμημάτων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 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.

  Πανόραμα, 13 Σεπτεβρίου 2016 

Ο Δήμαρχος

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΤΖΙΔΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032200610160008*
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