
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ 
2009 (ΦΕΚ 373Β΄) «Πρόσβαση κατόχων απολυτη-
ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) - Ομάδα Α 
στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες 
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), στις Ακα-
δημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες 
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές 
Αστυφυλάκων» υπουργικής απόφασης όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

2 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/
2015 (ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής απόφασης.

3 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/28934/Β6 
(ΦΕΚ 391/Β/30-3-2006) υπουργικής απόφασης.

4 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά σε 
καθορισμό ποδηλατοδρόμου στο Δήμο Σύρου - 
Ερμούπολης.

5 Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης που 
αφορά σε τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυ-
φης σήμανσης διάβασης πεζών σε τμήμα εκτός 
χερσαίας ζώνης λιμένα της παραλιακής οδού στην 
περιοχή Φοίνικα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

6 Τροποποίηση της με αρ. οικ.43000/15-06-2016 
(ΦΕΚ 1913/Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με 
τη «Σύσταση - Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

7 Καθιέρωση υπερωριακών απασχολήσεων.

8 Καθιέρωση υπερωριακών απασχολήσεων.

9 Καθιέρωση υπερωριακών απασχολήσεων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.151/133457/Α5 (1)
  Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ 

2009 (ΦΕΚ 373 Β΄) «Πρόσβαση κατόχων απολυτη-

ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)- Ομάδα Α 

στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-

τα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώ-

τερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), 

στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις 

Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 

και Σχολές Αστυφυλάκων» υπουργικής απόφα-

σης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 35, παρ.2 του Ν.3848/2010 
(ΦΕΚ 71 Α΄) και ιδίως το άρθρο 10.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του 
Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α΄)

3. Το Προεδρικό διάταγμα 68/2016 (ΦΕΚ 123 Α΄) σχε-
τικά με την «Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας- 
Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό-
νοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.»

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

5. Την αριθμ. πρωτ. 133254/12-8-2016/Β2 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

6. 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 (ΦΕΚ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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98Α'), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/2009 
(ΦΕΚ 373 Β') υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων 
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)- Ομάδα Α 
στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), 
στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουρι-
στικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπα-
ξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων», ως ακολούθως:

Άρθρο 
MONO

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α’ της 
ανωτέρω απόφασης, στα τμήματα των Τ.Ε.Ι., το Τμήμα 
Ραδιολογίας και Ακτινολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετο-
νομάζεται σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2016

  Ο Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.253/131781/Α5 (2)
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/ 

2015 (ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις  του άρθρου 4 του Ν. 4327/2015 και τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 193 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του 
Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄) και όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015).

2. Το Προεδρικό διάταγμα 67/2016 (ΦΕΚ 123 Α΄) σχετι-
κά με την «Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του ομώνυμου 
Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

3. Το Προεδρικό διάταγμα 68/2016 (ΦΕΚ 123 Α΄) σχε-
τικά με την «Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας- 
Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό-
νοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4386/2016 με το 
οποίο τροποποιείται το Π.δ. 85/2000 «Ίδρυση Τμήματος 
Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 96/2003.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

6. Την αριθμ. 127267/ΓΔ2/1-8-2016 εισήγηση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α'), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 
(ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, 
των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα 
Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015
(ΦΕΚ 50 Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 
ΜΟΝΟ

1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 
της ανωτέρω απόφασης, στα τμήματα των Πανεπιστη-
μίων, η Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετονομάζε-
ται σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών.

2. Στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω 
απόφασης, στα τμήματα των Τ.Ε.Ι., το Τμήμα Ραδιολογί-
ας και Ακτινολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετονομάζεται σε 
Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2016

 Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

     Αριθμ. Φ.253/131782/Α5 (3)
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/28934/Β6 

(ΦΕΚ 391/Β/30-3-2006) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 

Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).

2. Το Προεδρικό διάταγμα 67/2016 (ΦΕΚ 123 Α΄) σχετι-
κά με την «Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του ομώνυμου 
Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

3. Το Προεδρικό διάταγμα 68/2016 (ΦΕΚ 123 Α΄) σχε-
τικά με την «Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας- 
Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό-
νοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.»

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
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5. Την αριθμ. 127265/ΓΔ2/1-8-2016 εισήγηση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄), 
κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις δια-
τάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β/
30-3-2006) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κα-
τόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου 
Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Άρθρο 
ΜΟΝΟ

1. Στο εδάφιο IV. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω 
απόφασης, στα τμήματα των Πανεπιστημίων, η Σχολή 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετονομάζεται σε Σχολή Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

2. Στο εδάφιο III. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφα-
σης, στα τμήματα των Τ.Ε.Ι., το Τμήμα Ραδιολογίας και 
Ακτινολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετονομάζεται σε Τμήμα 
Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 57400/ΜΟΕ (4)
Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά 

σε καθορισμό ποδηλατοδρόμου στο Δήμο Σύ-

ρου - Ερμούπολης. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
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 υπ' αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφορια-
κών και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για 
τις οδούς αρμοδιότητάς τους.

3. Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε-
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφα-
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού 
Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης απο-
φάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

5. Την υπ' αριθ. 45/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Σύρου-Ερμούπολης (ΑΔΑ:ΒΙΚΘΗΟ-945) και την 
μελέτη με απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του Τμήματος 
Οδοποιίας Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφοράς της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

6. Το αριθ. πρωτ. 37116/25.5.2016 έγγραφο του Τμή-
ματος Διοίκησης Ν. Κυκλάδων της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο 
η υπ' αριθ. 45/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Σύρου-Ερμούπολης είναι νομοτύπως ληφθείσα.

7. Το αριθ. πρωτ. 12970/9.8.2016 έγγραφο του Τμήμα-
τος Οδοποιίας Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφοράς της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με συμπληρωματικά 
στοιχεία της υπ' αριθ. 45/2014 απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακής ρύθμισης προκαλείται δαπάνη διακόσιες 
εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (270.000,00 €) σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και 
συγκεκριμένα θα επιβαρυνθεί ο Κ.Α.Ε 02.30.7341.016, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά 
σε καθορισμό ποδηλατοδρόμου από την Πυροσβεστι-
κή μέχρι το Δημοτικό χώρο στάθμευσης της Ακτής Μ. 
Δουράτσου στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, 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).
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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 
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 οποί-
ες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην μελέτη με απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του Τμή-
ματος Οδοποιίας Συγκοινωνιών και Αδειών Μεταφοράς 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμη-
σης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, βάσει της οποίας 
ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σύρου-Ερμούπολης.

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 και αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Αυγούστου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 57746/ΜΟΕ (5)
Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης 

που αφορά σε τοποθέτηση οριζόντιας και κα-

τακόρυφης σήμανσης διάβασης πεζών σε τμή-

μα εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα της παραλιακής 

οδού στην περιοχή Φοίνικα του Δήμου Σύρου- 

Ερμούπολης 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
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 υπ' αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητας τους.

3. Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε-
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφα-
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού 
Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης απο-
φάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

5. Την υπ' αριθ. 299/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης (ΑΔΑ:7ΔΜΞΩΗΟ-6ΗΗ) 
και την εισήγηση και μελέτη με απόσπασμα ορθοφωτο-
χάρτη του Τμήματος Έργων Οδοποιίας, Συγκοινωνιών 
και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

6. Το αριθ. πρωτ. 54673/1.8.2016 έγγραφο του Τμή-
ματος Διοίκησης Ν. Κυκλάδων της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο 
η υπ' αριθ. 299/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Σύρου-Ερμούπολης είναι νομοτύπως ληφθείσα.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακής ρύθμισης προκαλείται δαπάνη ενενήντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ (95.000,00€) σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και συγκεκριμένα 
θα επιβαρυνθεί ο Κ.Α.Ε 30.7333.019, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά 
σε τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 
διάβασης πεζών σε τμήμα εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα 
της παραλιακής οδού στην περιοχή Φοίνικα στο Δήμο 
Σύρου-Ερμούπολης, 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 
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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 
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 οποί-
ες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση και μελέτη με απόσπασμα ορθοφωτο-
χάρτη του Τμήματος Έργων Οδοποιίας, Συγκοινωνιών 
και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, 
βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης.

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 και αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 12 Αυγούστου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 57805 (6)
Τροποποίηση της με αρ. οικ.43000/15-06-2016 

(ΦΕΚ 1913/Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με 

τη «Σύσταση - Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
• Του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄) «Εθνικό 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθ-
μολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξι-
οκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκη-
σης) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄) 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις».

• Των άρθρων 159, 161 και 162 του Ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.

• Του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θε-
μάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α΄).

• Του άρθρου 40 περ. Β' παρ. 4 του Ν. 1884/1990 «Διαρ-
ρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α΄) όπως ισχύει.

• Των άρθρων 56 και 57 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών».

• Του άρθρου 28 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

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

1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) τα υπη-
ρεσιακά συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο 
που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν 
καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την περίπτωση Ι της παραγράφου 1 της 
με αρ. οικ. 43000/15-06-2016 (ΦΕΚ 1913/Β΄) απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου ως ακολούθως: «Ι. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους 
και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα 
προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο 
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυν-
σης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του κοινού υπηρε-
σιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Αν 
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι των εν λόγω 
Ν.Π.Δ.Δ. με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να 
οριστούν μέλη του κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου, 
ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις 
προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων 
στην έδρα του κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου δεν 
επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι 
που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που 
πληρούν τις προϋποθέσεις».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 12 Αυγούστου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 70593 (7)
 Καθιέρωση υπερωριακών απασχολήσεων.

 Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 «Κώ-

δικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» 
όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται, από 1/1/2016, 
το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού, μεταξύ άλλων 
και των Ο.Τ.Α. πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, 
για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Την αριθ. 554/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2746/10-10-2012 
ΦΕΚ τ. Β', με την οποία καθορίστηκε εξαιρετικό ωράριο 
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται και τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενο-
τήτων του Δήμου Βόλου.

3. Την αριθ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δό-
θηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των προαναφερόμε-
νων διατάξεων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4354/ 
2015, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευση τους.

5. Το αριθ. 69045/8-8-2016 έγγραφο της Αναπληρώτρι-
ας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Θεμάτων, 
στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη υπερωριακής απα-
σχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, της υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Τμήματος 
Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας 
Ελένης Κολέτσιου του Δημητρίου, ειδικότητας Διοικητι-
κού ΔΕ, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 
2016, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές 
ανάγκες του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας 
Ιωνίας του Δήμου, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Ν. 344/1976 και Ν.4144/2013 και την έναρξη της πα-
ραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Ληξιαρχικών Πράξεων πρέπει να παραμένει ανοιχτό 
πέραν του κανονικού ωραρίου και στο οποίο εργάζεται 
μόνο μία υπάλληλος που είναι και η Ληξίαρχος.

6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του προϋπολογισμού του Δήμου.

7. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορί-
στηκε ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί 
τα καθήκοντα του Δημάρχου, αποφασίζουμε:

Την υπερωριακή εργασία, καθώς και την εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της υπαλλήλου 
ΙΔΑΧ του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής 
Ενότητας Νέας Ιωνίας Ελένης Κολέτσιου του Δημητρίου, 
ειδικότητας Διοικητικού ΔΕ με βαθμό Β΄, κατά τους μήνες 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2016, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι λειτουργικές ανάγκες του Ληξιαρ-
χείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου, 
το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4144/2013 και 
την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Πληρο-
φοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων πρέπει 
να παραμένει ανοιχτό πέραν του κανονικού ωραρίου.

Προτεινόμενος αριθμός 
υπαλλήλων

Υπερωριακή 
απογευματινή 

εργασία 

Υπερωριακή 
κατά τις Κυριακές 

και Αργίες
1 υπάλληλος ΙΔΑΧ

ειδικότητας Διοικητικού ΔΕ
40 ώρες 32 ώρες

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 72
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 355,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 10-6022.001 

ποσού 3.000,00 €
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται 

με βεβαίωση του οικείου διευθυντή περί της υπερωρια-
κής απασχόλησης του υπαλλήλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 16 Αυγούστου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα του Δημάρχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. 70630 (8) 

 Καθιέρωση υπερωριακών απασχολήσεων.

Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν. 3584/ 

2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
υπαλλήλων» όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες 
ρυθμίζεται, από 1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης 
του προσωπικού, μεταξύ άλλων και των Ο.ΤΑ, πέρα από 
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση 
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις 
ημέρες του μήνα.

2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015, στο πεδίο εφαρμογής 
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του εν λόγω νόμου εμπίπτει το μόνιμο προσωπικό, κα-
θώς και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 
ορισμένου χρόνου.

3. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4354/ 
2015, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

5. Το αριθ. 5623/5-8-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο επιση-
μαίνεται ότι για την αντιμετώπιση των αυξημένων αλλά 
και επειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας (ολοκλήρωση 
διαδικασιών πολεοδομικών μελετών, επίβλεψη έργων 
και υποέργων ΕΣΠΑ, εκπόνηση γεωλογικών και στρα-
τηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
στο πλαίσιο έγκρισης τους, εφαρμογή αποφάσεων Εφε-
τείων και του ΣτΕ που αφορούν στη δόμηση εντός και 
εκτός οικισμών του Πηλίου και χρήζουν άμεσων ενεργει-
ών της υπηρεσίας, καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων από μικτά κλιμάκια κλπ), 
επιβάλλεται η υπερωριακή απασχόληση μόνιμου και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προ-
σωπικού της Υπηρεσίας, κατά το διάστημα από 1/9/2016 
έως 30/11/2016.

6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του προϋπολογισμού του Δήμου.

7. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορίστηκε 
ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί τα κα-
θήκοντα του Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας μόνιμου 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου προσωπικού της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης 
του Δήμου μας, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Νοέμ-
βριο του έτους 2016, προκειμένου να καλυφθούν υπη-
ρεσιακές ανάγκες, οι οποίες αναλυτικά εκτέθηκαν στο 
σκεπτικό της παρούσας απόφασης, ως εξής:

Προτεινόμενος αριθμός μο-
νίμων υπαλλήλων

Ώρες υπερωριακής 
απογευματινής εργασίας

Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

120

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

60

Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου 
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων

Μηχανικών
120

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου 
TE Πολιτικών Μηχανικών

60

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 360
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 1.908,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 40-6012.001 

ποσού 10.000,00 €

Προτεινόμενος αριθμός 
υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Ώρες υπερωριακής 
απογευματινής 

εργασίας
Μία (1) υπάλληλος ειδικότητας 

Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ 60

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 60
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 318,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 40-6022.001 

ποσού 5.000,00 €
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται 

με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωρια-
κής απασχόλησης των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 16 Αυγούστου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα του Δημάρχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. 70591 (9)
Καθιέρωση υπερωριακών απασχολήσεων.

Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 «Κώδι-

κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», 
όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται, από 
1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού, 
μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Την αριθ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δό-
θηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των προαναφερόμε-
νων διατάξεων.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4354/ 
2015, σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω αποφάσεις 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

4. Το αριθ. 69046/8-8-2016 έγγραφο της αναπληρώ-
τριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Θε-
μάτων, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη υπερωριακής 
απασχόλησης ενός υπαλλήλου του Τμήματος Διοικητι-
κών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2016, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες της υπηρεσίας 
που αφορούν στη φύλαξη του δημοτικού κτιρίου κατά 
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τη διάρκεια προγραμματισμένων και τυχόν έκτακτων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, τέλεσης πολιτικών γάμων, 
συμβουλίων, κ.λπ.

5. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του προϋπολογισμού του Δήμου.

6. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορί-
στηκε ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί 
τα καθήκοντα του Δημάρχου, αποφασίζουμε:

Την υπερωριακή εργασία ενός υπαλλήλου του Τμή-
ματος Διοικητικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Νέας 
Ιωνίας, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 
2016, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τακτικές και 
έκτακτες ανάγκες φύλαξης του δημοτικού καταστήμα-
τος κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγραμματισμένων 
και τυχόν έκτακτων πολιτιστικών εκδηλώσεων, τέλεσης 
πολιτικών γάμων, συμβουλίων κ.λπ., ως εξής:

Προτεινόμενος αριθμός υπαλ-
λήλων

Υπερωριακή απογευματι-
νή εργασία

1 υπάλληλος ΙΔΑΧ
ειδικότητας Φύλακα Κτιρίων ΔΕ

40 ώρες

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 40
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 160,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 10-6022.001 

ποσού 3.000,00 €
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται 

με βεβαίωση του οικείου διευθυντή περί της υπερωρια-
κής απασχόλησης του υπαλλήλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 16 Αυγούστου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα του Δημάρχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028240709160008*
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