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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 3702 (1)
 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 610/24−04−2015 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 700/Β΄/24.04.2015) περί 
Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
οικ. 1326/3−06−2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1147/Β/16.06.2015). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρ−
θρο 1 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείρι−
ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 

Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(EEL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265) 
και ιδίως των άρθρων 24 και 58 (παρ. 6) αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι−
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλι−
είας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 αυτού.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε−
τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί−
ου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου.

6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχε−
τικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρω−
τικών και επενδυτικών ταμείων.

7. Την με αριθμό C(2014) 10138 final/17.12.2014 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

8. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22−9−2015) «Ανασύσταση των 
υπουργείων Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

9. Το Π.δ. 72/2015 (ΦΕΚ 115/23−9−2015) «Αποδοχή πα−
ραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
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10. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την υπ’ αριθμ. 610/24−04−2015 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 700/Β΄/24.04.2015) κοινή υπουργική απόφασης περί 
Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα».

12. Την υπ’ αριθμ. 1326/03−06−2015 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1147/Β/16.06.2015) Τροποποίηση της 
απόφασης περί Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολού−
θησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση 
του Δημόσιου Τομέα».

13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 8544−24.3.2015 (ΦΕΚ Υπαλλήλων 
Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων Δημο−
σίου − Υ.Ο.Δ.Δ./172/26.3.2015) απόφαση με τίτλο: «Διορι−
σμός μετακλητού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, με βαθμό β΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων».

14. Το ΦΕΚ με αριθμό 2222/15−10−2015/τ. Β΄ «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».

15. Την υπ’ αριθμ. 34681/27.03.2015 (ΦΕΚ Υπαλλήλων Ει−
δικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων Δημόσιου 
και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα−Υ.Ο.Δ.Δ./178/ 27.03.2015) 
ΚΑ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο: «Διορισμός 
μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

16. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

17. Tην εισήγηση της Δ/κής Αρχής του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 
610/24−04−2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 700/
Β΄/24.04.2015) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. 1326/03−06−2015 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1147/Β/16.06.2015) περί Συγκρότησης Επιτροπής 
Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Με−
ταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ως εξής:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα», αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Ι. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα» ορίζεται ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, με αναπληρωτή του τον Ειδικό Γραμματέα Δια−
χείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, ο οποίος εποπτεύει τη 
Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΙΙ. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα», με δικαίωμα ψήφου είναι:

1 Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνεται υπόψη 
ο Κανονισμός (ΕΕ) 240/2014 της Επιτροπής σχετικά με τον ευρωπαϊκό 
κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρω−
παϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης.

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 
με αναπληρωτή του, τον προϊστάμενο της Εθνικής Αρ−
χής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

2. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
του ΕΚΤ.

3. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 
του ΕΤΠΑ και ΤΣ.

4. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι−
σμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ.

5. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι−
σμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοι−
νωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).

6. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα».

7. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ−
πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

8. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πι−
στοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων.

β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
και επιτελικών δομών υπουργείων και της ΜΟΔ.

9. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ή 
εκπρόσωπός του.

10. Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων/ή εκ−
πρόσωπός της.

11. Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ−
δρομείων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού/ή εκπρόσωπός του. 

12. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ή εκ−
πρόσωπός του. 

13. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών/ή εκπρόσωπός του.

14. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών/ή εκπρόσωπός του. 

15. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ή εκπρόσωπός του.

16. Ο Γενικός Γραμματέας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας/ή εκπρόσωπός του.

17. Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστη−
μάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Οικονομικών/ή εκπρόσωπός του.

18. Ο Γενικός Γραμματέας για την καταπολέμηση της 
Διαφθοράς.

19. Ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Πολιτισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/ή εκπρόσωπός 
του.

20. Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ.
21. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.
22. Ο Συνήγορος του Πολίτη.
23. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
γ) Εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ
24. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

(ΕΝΠΕ).
25. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ−

λάδας (ΚΕΔΕ).
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δ) Εκπρόσωποι οικονομικών, κοινωνικών εταίρων και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

26. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 
με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).

27. Εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ.
28. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα−

τών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
29. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ−

γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
30. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
31. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα−

νιών (ΣΕΒ).
32. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων.
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησι−

ακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου (ΕΔΕΛ).

2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων.

3. Ο Πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ 
(ΚτΠ ΑΕ).

4. Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων.

7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υπο−
στήριξης της ΕΑΣ.

8. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της ΕΑΣ.

9. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΑΣ.

10. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

11. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων 
Μάνατζμεντ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Α.).

12. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθ−
μιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης.

13. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

14. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρω−
σης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

15. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα 
Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

16. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης.

17. Εκπρόσωπος Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας.
18. Εκπρόσωπος της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορι−

κής και Επικοινωνιών Ελλάδας.
19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης (τομέας Εσωτερικών).

20. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από 
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσωπεί−
ται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει εγγράφως 
και γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» τον εκπρόσωπο 
του και τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντίστοιχα 
και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες 
θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην επιχειρη−
σιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ».

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρ−
χει αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύ−
ματος και του αναπληρωματικού μέλους σε κάποια 
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται 
να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμμετοχή 
στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί 
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνανται να 
συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των Υπουργεί−
ων, των Περιφερειών, των Δήμων και λοιπών φορέων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
610/24−4−2015 (Β΄ 700/24.4.2015) όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε και ισχύει κοινή υπουργική απόφαση περί Συ−
γκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

F
   Αριθμ. 214792/Η2 (2)

Δαπάνη εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3025/2002 (ΦΕΚ 

148, 25−6−2002), τ. Α΄) «Κύρωση της Σύμβασης για το 
καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 5, άρθρου 3 παρ. 3, 
άρθρου 7 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191/
2−8−2005, τ. Α΄) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας» 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 31 
του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181, τ. Α΄) «Οργα−
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) περί 
μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, τ. Α΄) Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
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6. Την αρ. Υ29/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168, τ. Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Την αρ. ΑΣ28/89010/Ζ2/7−7−2008 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1407 τ. Β΄) «Επέκταση λειτουργίας Σχο−
λείου Ευρωπαϊκής Παιδείας».

8. Την αρ. 2/33374/0022/27.4.2012 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1393, τ. Β΄) «Καθορισμός αποζημίωσης των 
απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις... 
και του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29, τ. Α΄), όπως προστέθηκε με 
τη με αρ. 2/42748/0022/13.6.2012 όμοια της (ΦΕΚ 1843, τ. Β΄).

9. Την αρ. 136208/Η2/2−9−2015 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2034, τ. Β΄) «Οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμμα−
τος των τάξεων 6ης και 7ης του Δευτεροβάθμιου κύκλου 
(Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Σχολείου Ευρωπα−
ϊκής Παιδείας Ηρακλείου−Ευρωπαϊκό Απολυτήριο»

10. Την αρ. 165597/19−10−2015 υπουργική απόφαση «Ανά−
θεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θεοδόσιο Πελεγρίνη».

11. Τους κανονισμούς λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου 
κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως αυτοί έχουν 
εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων.

12. Τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, 
όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και 
ισχύουν κάθε φορά.

13. Τους κανονισμούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού 
Απολυτηρίου, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Ανώτατο 
Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (i) για 
το τρέχον έτος ύψους 1.200, 00 € (ΚΑΕ 2224 του Ε.Φ. 
90−21/185) και (ii) ύψους 3.600,00 € για καθένα από τα 
ακόλουθα τέσσερα (4) έτη (ΚΑΕ 2224 του Ε.Φ. 90−21/185).

15. Την υπ’ αριθμ. 103519/Β1/29−06−2015 εισήγηση της 
Γεν. Δ/ντριας Οικ. Υπηρεσιών.

16. Την υπ’ αριθμ. Φ22/4465/22−06−2015 απόφαση Ανά−
ληψης Υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Δαπάνη Εξετάσεων Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου 

Καθορίζουμε τη δαπάνη των εξετάσεων του Ευρωπαϊκού 
Απολυτηρίου ως ακολούθως: Δαπάνη συμμετοχής 600,00 €
ανά εξεταζόμενο μαθητή, το οποίο και καταβάλλεται από 
την Επιτροπή Διαχείρισης Κονδυλίων του Σχολείου Ευρω−
παϊκής Παιδείας Ηρακλείου σε τραπεζικό λογαριασμό της 
Γενικής Γραμματείας των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 31 Δεκεμβρίου 2015
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. 2 (3)

Καθορισμός έγκρισης κατ’ αποκοπή χορηγήματος για 
καθαριότητα του Τελωνείου Ζακύνθου έτους 2016. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/1953

«Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ Α΄/59).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και 
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125).

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 απόφαση 
(ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορι−
σμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή 
δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθω−
μάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

4. Τον Ν. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 
112/τ. Α΄/13.7.2010 σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

5. Το Ν.δ. 1337/1973 Περί τροποποιήσεως των διατά−
ξεων του Ν.δ. 321/1969 «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογι−
στικού» και άλλων διατάξεων.

6. Την υπ’ αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997 απόφαση 
(ΦΕΚ 858/Β/1997) του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους 
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξουσίας να υπο−
γράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο Γενικό Διευθυντή 
Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμήματος 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών αριθμ. 
1121103/2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ 1175/Β/1998/11.11.1998).

7. Την υπ’ αριθμ. 2061120/26.08.1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών». 
ΦΕΚ 754/Β/97).

8. Την εγκεκριμένη πίστωση μας για το έτος 2016 
ποσού 1.623,60 ευρώ στον ειδικό Φορέα 233 και ΚΑΕ 
1232, για κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας, η οποία 
δεσμεύτηκε με την υπ’ αριθμ. 2640/2015 απόφαση ανά−
ληψης με α/α έγκρισης 1607.

9. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:

Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χο−
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου 
Ζακύνθου του Ειδικού Φορέα 233 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό 
των 135,30 ευρώ μηνιαίως για το έτος 2016.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρημα−
τικά εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 
2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) Υπ. Οικο−
νομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ζάκυνθος, 4 Ιανουαρίου 2016

Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

F
   Αριθ. απόφ. 296/Α/2015 (4)
Καθιέρωση και κατανομή υπερωριακής εργασίας με 

αμοιβή πέραν του κανονικού ωραρίου των υπαλλή−
λων του Δήμου Τήνου για το οικονομικό έτος 2016. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργα−

σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – αποζη−
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μίωση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» 
του Ν. 4354/15 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου−
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι−
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 
176/Α/16.12.2015).

3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1256/
Β/11−4−2012), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1531/τ. Β΄/
21−6−2013 και ισχύει σήμερα.

4) Το υπ’ αριθμ. 1768/Β/31−5−2012 ΦΕΚ περί καθιέρωσης 
σε 24ωρη − 18ωρη βάση λειτουργίας κατά τις Κυριακές – 
Εξαιρέσιμες – αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Τήνου.

5) Τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες όλων των 
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων του Δήμου καθώς 
πλήθος από τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές περι−
γράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, υλοποι−
ούνται κατά τις απογευματινές ώρες:

α) λόγω της φύσεως τους (π.χ. απογευματινές συ−
νεδριάσεις συλλογικών οργάνων, έκτακτες συσκέψεις, 
έκτακτες και επείγουσες ανάγκες για αποκατάσταση 
ζημιών, καθημερινή εικοσιτετράωρη λειτουργία των 
μονάδων ύδρευσης, υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων κ.λπ), 

β) λόγω επειγουσών υπηρεσιακών εποχιακών αναγκών 
όλων των υπηρεσιών εξαιτίας της αυξημένης προσέ−
λευσης παρεπιδημούντων, 

γ) λόγω του φόρτου εργασίας και της έλλειψης προ−
σωπικού που προκύπτουν από το γεγονός ότι το μέγι−
στο μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα πρέπει να 
ασκηθούν με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο είναι 
μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη λόγω συντα−
ξιοδοτήσεων πεπειραμένων υπαλλήλων και εξαιτίας της 
αναστολής – απαγόρευσης προσλήψεων με αποτέλεσμα 
να προκαλείται δυσλειτουργία και ανάγκη υπερωριακής 
καθημερινής εργασίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών. Στις περισσότερες δε των περιπτώσεων οι 
υπηρεσιακές δομές καλύπτονται από έναν μόνο υπάλλη−
λο χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, ενώ αρμοδιότητες 
δύο τμημάτων καλύπτονται από έναν υπάλληλο. 

δ) για την αντιμετώπιση αυξημένης εργασίας λόγω 
συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Δήμου 
αλλά και για τη διευθέτηση εργασιών που δεν είναι 
δυνατόν να γίνουν στο σύνηθες ωράριο των υπηρεσιών, 
λόγω της εξυπηρέτησης του κοινού.

ε) λόγω της ανάγκης διοικητικής υποστήριξης των δη−
μοτικών ενοτήτων και των τοπικών συμβουλίων κυρίως 
κατά τις απογευματινές ώρες.

στ) για την άσκηση από τρείς υπαλλήλους καθηκό−
ντων ληξιάρχου.

ζ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων κατεπειγουσών επο−
χιακών και όλως απρόβλεπτων αναγκών στους απασχο−
λούμενους στην υπηρεσία καθαριότητας, για τις οποίες 
κρίνεται απαραίτητη η απασχόλησή τους για ορισμένες 
Κυριακές και εξαιρέσιμες, πέραν της υποχρεωτικής, σε 
ημερήσια ή νυχτερινή βάρδια προκειμένου να περισυλ−
λέγονται τα απορρίμματα εγκαίρως για τη διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας.

η) λόγω της ανάγκης διοικητικής και οικονομικής− λο−
γιστικής υποστήριξης των N.Π.Δ.Δ. του Δήμου που δεν 
διαθέτουν επαρκές προσωπικό. 

6) Τις εισηγήσεις των Τμημάτων και Δ/νσεων του Δή−
μου Τήνου.

7) Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομι−
κό έτος 2016, στον οποίο έχει προβλεφθεί δαπάνη για 
υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν του κανονικού 
ωραρίου, ύψους 61.815,20 €, η οποία βαρύνει τους Κ.Α. 
10.6012.0001, Κ.Α. 20.6012.0001, Κ.Α. 25.6012.0001, Κ.Α. 
30.6012.0001, Κ.Α. 40.6012.0001, Κ.Α. 10.6022.0001 και Κ.Α. 
15.6022.

8) Το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου Τήνου, απο−
φασίζουμε:

Καθιερώνουμε και κατανέμουμε την υπερωριακή απα−
σχόληση των υπαλλήλων του Δήμου Τήνου για το έτος 
2016 με την προβλεπόμενη αποζημίωση του Ν. 4354/2015 
για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων ή επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών μας σύμφωνα με το σκεπτικό 
της παρούσης ως εξής: 

Α. Για το μόνιμο προσωπικό που αμείβεται με τον Κ.Α.: 
10.6012.0001 (Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες)

α/α Κατηγορία 
Αριθμός προτεινό−
μενων υπαλλήλων 
κατά κατηγορία

Απογευματινή 
εργασία μέχρι 
την 22.00 ώρα

1 ΠΕ 7 1680

2 ΤΕ 6 1440

3 ΔΕ 5 1200

4 ΥΕ 1 240

ΣΥΝΟΛΟ 19 4560

Β. Για το μόνιμο προσωπικό που αμείβεται με τον 
Κ.Α.: 20.6012.0001 (Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλε−
κτροφωτισμού)
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α/α Κατηγορία 

Αριθμός προτει−
νόμενων υπαλλή−
λων κατά κατη−

γορία

Απογευματινή 
εργασία μέχρι 
την 22.00 ώρα

Εργασία
Κυριακών και 
Εξαιρέσιμων 
πέραν της 

υποχρεωτικής 

Νυχτερινή
Εργασία από 
22η μέχρι 6η 
πρωινή πέραν 
της υποχρεω−
τικής εργασίας

Εργασία προς συμπλή−
ρωση εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής (νυχτερι−
νών ωρών και Κυριακών 

και εξαιρέσιμων)

1 ΔΕ 8 400 472 110 1050

2 ΥΕ 9 550 576 0 1200

ΣΥΝΟΛΟ 17 950 1048 110 2250

Γ. Για το μόνιμο προσωπικό που αμείβεται με τον Κ.Α.: 25.6012.0001 (Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης)

α/α Κατηγορία 

Αριθμός προτει−
νόμενων υπαλλή−
λων κατά κατη−

γορία

Απογευματινή 
εργασία μέχρι 
την 22.00 ώρα

Εργασία Κυριακών και 
Εξαιρέσιμων πέραν της 

υποχρεωτικής

Νυχτερινή Εργασία από 22η 
μέχρι 6η πρωινή πέραν της 

υποχρεωτικής εργασίας

1 ΔΕ 6 1280 660 396

2 ΥΕ 1 20 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 7 1300 660 396

Δ. Για το μόνιμο προσωπικό που αμείβεται με τον Κ.Α.: 30.6012.0001 (Τμήματα Τεχνικών Έργων και Η/Μ Έργων 
και Συγκοινωνιών)

α/α Κατηγορία Αριθμός προτεινόμενων υπαλλήλων 
κατά κατηγορία

Απογευματινή εργασία 
μέχρι την 22.00 ώρα

1 ΤΕ 4 960

3 ΔΕ 1 240

ΣΥΝΟΛΟ 5 1200

Ε. Για το μόνιμο προσωπικό που αμείβεται με τον Κ.Α.: 40.6012.0001 (Δ/νση Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Πε−
ριβάλλοντος και Τμήμα Δόμησης)

α/α Κατηγορία Αριθμός προτεινόμενων υπαλλήλων 
κατά κατηγορία Απογευματινή εργασία μέχρι την 22.00 ώρα

1 ΠΕ 3 456

ΣΥΝΟΛΟ 3 456

ΣΤ. Για το προσωπικό ΙΔΑΧ που αμείβεται με τον Κ.Α.: 10.6022.0001 (Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες)

α/α Κατηγορία Αριθμός προτεινόμενων υπαλλήλων 
κατά κατηγορία

Απογευματινή εργασία μέχρι 
την 22.00 ώρα

1 ΠΕ 1 240

2 ΔΕ 4 960

ΣΥΝΟΛΟ 5 1200

Ζ. Για το προσωπικό ΙΔΑΧ που αμείβεται με τον Κ.Α.: 15.6022 (Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων))

α/α Κατηγορία Αριθμός προτεινόμενων υπαλλήλων 
κατά κατηγορία

Απογευματινή εργασία 
μέχρι την 22.00 ώρα

1 ΥΕ 3 720

ΣΥΝΟΛΟ 3 720

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας ορίζονται 
οι προϊστάμενοι των Τμημάτων και των Δ/νσεων του Δήμου Τήνου, οι οποίοι θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα την 
εκτέλεση υπερωριακής εργασίας. Η βεβαίωση των προϊσταμένων των Δ/νσεων του Δήμου Τήνου αποτελεί προ−
ϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής εργασίας. 

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου. 
Οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής απασχόλησης δε θα υπερβαίνουν ανά υπάλληλο τις 20 ώρες μηνιαίως και τις 16 
ώρες μηνιαίως Κυριακών και Εξαιρεσίμων. Ειδικά για το προσωπικό που ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας το 
σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για τις νυχτερινές 
ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ώρες ανά μήνα κατά περίπτωση.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 951

Με την απόφαση της καθιέρωσης της υπερωριακής 
απασχόλησης και σε συνδυασμό με την κατανομή της 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 61.815,20 €, ευρώ, 
η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 
οικονομικό έτος 2016 όπως αναλύεται κάτωθι:

Κ.Α. 10.6012.0001 με τίτλο «αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 22.377,60 €,

Κ.Α. 20.6012.0001 με τίτλο «αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 13.000,00 €,

Κ.Α. 25.6012.0001 με τίτλο «αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 10.000,00 €,

Κ.Α. 30.6012.0001 με τίτλο «αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 6.000,00 €,

Κ.Α. 40.6012.0001 με τίτλο «αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 2.400,00 €,

Κ.Α. 10.6022.0001 με τίτλο «αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 5.037,60 €,

Κ.Α. 15.6022 με τίτλο «αποζημίωση υπερωριακής εργα−
σίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 3.000,00 €,

Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπερβαίνει κατά μήνα το ένα 
δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων πιστώσεων. 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 Τήνος, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 
F

   Αριθμ. απόφ. 74/2015 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας των 

τακτικών υπαλλήλων του Δημοτικού Νομικού Προ−
σώπου Δήμου Τήνου έτους 2016. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργα−

σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – αποζημί−
ωση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του 
Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανεί−
ων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατά−
ξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015).

3. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.
4. Τις μεγάλες υπηρεσιακές ανάγκες λόγω έλλειψης 

διοικητικού και λοιπού προσωπικού, που επιβάλλουν 
την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας του ΝΠΔΔ 
«Δημοτικό Νομικό πρόσωπο Δήμου Τήνου» κατά τις απο−
γευματινές ώρες και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας, για:

α. Να διεκπεραιωθούν οι αυξημένες και επείγουσες 
εργασίες της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας 
του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Νομικό πρόσωπο Δήμου Τήνου». 

β. Την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Νομικό 
πρόσωπο Δήμου Τήνου», καθώς και τη γραμματειακή 
υποστήριξη αυτού.

γ. Την εκπόνηση των παιδαγωγικών προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται στον Παιδικό Σταθμό, τη συμμετοχή 
στις συγκεντρώσεις των γονέων των νηπίων, καθώς και 
την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκδηλώσεων που 
πραγματοποιεί το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Νομικό πρόσωπο 
Δήμου Τήνου». 

5. Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Νομικό 
πρόσωπο Δήμου Τήνου» για το οικονομικό έτος 2016, 
στον οποίο έχει προβλεφθεί δαπάνη για υπερωριακή 
εργασία με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, ύψους 
2.085,60 €, η οποία βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012.0001, απο−
φασίζουμε:

Καθιερώνουμε και κατανέμουμε την υπερωριακή 
απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων του Δημοτικού Νομι−
κού Προσώπου Δήμου Τήνου, για το έτος 2016 με την 
προβλεπόμενη αποζημίωση του Ν. 4354/2015 για την 
αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων ή επειγουσών υπη−
ρεσιακών αναγκών μας σύμφωνα με το σκεπτικό της 
παρούσης ως εξής: 

α/α Κατηγορία
Αριθμός προ−
τεινομένων 
υπαλλήλων

Σύνολο ωρών 
απογευματινής 

εργασίας

1 ΠΕ 1 240

2 ΤΕ 1 240

ΣΥΝΟΛΟ 2 480

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας ορίζεται 
ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
Δήμου Τήνου, ο οποίος θα βεβαιώνει ενυπόγραφα την 
εκτέλεση υπερωριακής εργασίας. Η βεβαίωση αυτή απο−
τελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής 
εργασίας. 

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορί−
ζεται στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 
Οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής απασχόλησης δε θα 
υπερβαίνουν ανά υπάλληλο τις 20 ώρες μηνιαίως.

Με την απόφαση της καθιέρωσης της υπερωριακής 
απασχόλησης και σε συνδυασμό με την κατανομή της 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 2.085,60 €, ευρώ, 
η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημοτικού 
Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου για το οικονομικό έτος 
2016 όπως αναλύεται κάτωθι:

Κ.Α. 10.6012.0001 με τίτλο «αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 2.085,60 €,

Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπερβαίνει κατά μήνα το ένα 
δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων πιστώσεων. 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 Τήνος, 28 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΟΣ  



952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02000812501160008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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