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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο
30 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

2

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

3

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

4

Συμπληρωματική απόφαση καθιέρωσης εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
των Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2016.

5

Συμπληρωματική απόφαση καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας των Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη για
τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2016.

6

Συμπληρωματική απόφαση καθιέρωσης εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
των υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου του Δ. Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους
2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22624
(1)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187), όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 4060

2. Το Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 26), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 159,
161 και 162 αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 29 του
Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 86 του
Ν. 3528/2007, όπως ισχύει και συγκεκριμένα την παράγραφο.
3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 28 του και την παρ. 3 του
άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 33), όπως ισχύουν.
5. Το Π.δ. 89/1988 «Οργανισμός του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος» (Α΄ 42), όπως ισχύει.
6. Τα άρθρα 36 παρ. 1 και 43 του Π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στο προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και
λοιπών ΝΠΔΔ» (Α΄ 191), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 179), όπως ισχύει.
8. Το Π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
9. Το Π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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10. Την υπ’ αριθμ. 4931/26.04.2010 (Β΄ 597) απόφαση
Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Συγκρότηση
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51)»,
όπως ισχύει.
11. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/
04.03.2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) και ΔΙΔΑΔ/
Φ.37.19/1152/οικ.18242 (ΑΔΑ: ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά το μέρος που αφορά στη λήξη της
θητείας των τακτικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και την συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(κεφάλαιο Γ).
12. Το υπ’ αριθμ. 385/29.12.2014 έγγραφο του Ξ.Ε.Ε. με
θέμα «Γνωστοποίηση αποτελέσματος εκλογών για την
ανάδειξη αντιπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε.».
13. Το υπ’ αριθμ. 8518/26.09.2016 (Α.Π. εισερχ. 18282/
29.09.2016) έγγραφο του Ξ.Ε.Ε. με θέμα «Συγκρότηση
Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Ξ.Ε.Ε.».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο
λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και
δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα
μέλη και το γραμματέα του, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της
Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο,
αποτελούμενο από:
α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους του Ξ.Ε.Ε. και τους
αναπληρωτές τους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης και έχουν τον περισσότερο χρόνο
άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.
Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις
για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από την Κεντρική Υπηρεσία του πρώην
Υπουργείου Τουρισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις
αυτές.
και
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και
τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από
τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
2. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Ξ.Ε.Ε.
κατηγορίας ΠΕ ή TE με Γ βαθμό.
3. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν
γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Ξ.Ε.Ε.,
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη.
4. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του Ξ.Ε.Ε. αρμόδιος για
θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
Η ιδιότητα του εισηγητή δεν είναι ασυμβίβαστη με την
ιδιότητα του μέλους.

Τεύχος Β’ 4060/19.12.2016

5. Ένα από τα υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 της
παρούσας μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ως
Πρόεδρος αυτού. Ένα από τα υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 της παρούσας μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου. Στην περίπτωση
που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, ως τακτικό μέλος συμμετέχει ο αναπληρωτής του τελευταίου.
6. Ένα τουλάχιστον από τα υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 της παρούσας μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφ’ όσον
υπάρχει και στο πρόσωπο του συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις.
7. Η θητεία των υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 της
παρούσας μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει με
την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.
8. Η θητεία των υπό στοιχείο β' της παραγράφου 1 της
παρούσας μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει
την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2016.
9. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων,
μετέχουν σε αυτό οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
10. Τα υπό στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 της παρούσας τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς και ο
γραμματέας με τον αναπληρωτή του, ορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 13 του άρθρου 159 του
Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει.
11. Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τη λειτουργία των συλλογικών
οργάνων διοίκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Ι

Αριθμ. 594
(2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής».
2. Το Π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
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Τεύχος Β’ 4060/19.12.2016

3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.
2 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2639/
8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών
Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ’ αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α. Ι.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των
Τραπεζών Κρυοσυντήρησης».
7. Την υπ’ αρ. πρ. 383/7.6.2016 αίτηση της «ΕΜΒΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ. 095674201 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,
καθώς και τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Την υπ’ αρ. πρ. 652/23.9.2016 Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Το υπ’ αρ. πρ. 859/25.11.2016 Πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 9.11.2016 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στην «ΕΜΒΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με Α.Φ.Μ.
095674201 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3305/2005 και της υπουργικής απόφασης οικ. 6901/2015.
Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
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3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.
2 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2639/
8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών
Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ’ αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των
Τραπεζών Κρυοσυντήρησης».
7. Την υπ’ αρ. πρ. 494/27.7.2016 αίτηση της «ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΥΓΕΙΑ ΕΠΕ»
με Α.Φ.Μ. 095761880 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, καθώς και τον
φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Την υπ’ αρ. πρ. 654/23.9.2016 Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Το υπ’ αρ. πρ. 860/25.11.2016 Πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 25.11.2016 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στην «ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με
Α.Φ.Μ. 095761880 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3305/2005 και της Υ.Α. Οικ.
6901/2015.
Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 598
(3)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/
27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής».
2. Το Π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ. Α.)».

Ι

Αριθμ. αποφ.: 6578
(4)
Συμπληρωματική απόφαση καθιέρωσης εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για τον μήνα
Δεκέμβριο του έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010
περί συστάσεως Δήμων και καθορισμού αρμοδιοτήτων
του Δημάρχου αντιστοίχως.
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2. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ' του άρθρου 7 του
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015), βάσει των οποίων
στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β΄
του ανωτέρω νόμου εντάσσονται οι Ι.Δ.ΑΧ. και Ι.Δ.Ο.Χ.
υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4354/2015 περί
καταργήσεως γενικών ή ειδικών διατάξεων κατά το μέρος που αυτές ρύθμιζαν θέματα που θίγονται από τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του αυτού Νόμου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015), με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης
εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και το ύψος
αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4258/
2014 που ορίζουν το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το προσωπικό που υπηρετεί στην
Υπηρεσία Καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
6. Τις με αριθμ. πρωτ.: 7716/7458/01.03.2012
(ΦΕΚ 710/Β΄/12.03.2012) και 25281/22880/11.06.2012
(ΦΕΚ 2002/Β/19.06.2012) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την
καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη
και συγκεκριμένα:
- της Δ/νσης Καθαριότητας, της Δνσης Πρασίνου, της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής σε 24ωρη
βάση σε βάρδιες, όλες τις ημέρες του μήνα.
7. Τις υπ’ αριθμ. 60839/49602/14.11.2013 (ΦΕΚ 3037/
τ. Β΄/29.11.2013) και 32683/25155/10.06.2014 (ΦΕΚ 1622/
τ. Β΄/19.06.2014) αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την καθιέρωση
24ωρης απασχόλησης επτά (07) εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ. της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσης Δημοτικής Αστυνομίας.
8. Τις υπ’ αριθμ. 34679/19.05.2015 (ΦΕΚ 1083/τ. Β΄/
09.06.2015) και 39074/21369/27.05.2015 (ΦΕΚ 1106/
τ. Β΄/11.06.2015) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες καθιερώνεται η λειτουργία της υπηρεσίας των δύο (02)
Τεχνικών Ασφαλείας του Δήμου σε 24 ωρη βάση όλες
τις ημέρες της εβδομάδος και του Αυτοτελούς Γραφείου
Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων σε 24ωρη βάση
και σε λειτουργία τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες.
9. Την υπ’ αριθμ. 228/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη με
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016.
10. Τα υπ’ αριθμ. ΔΥ/27/06/2016 και ΔΥ/18/11/2016
έγγραφα του Τμήματος Προϋπολογισμού Οικονομικής
Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτρο-
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πής του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στα οποία
αναγράφονται οι απαιτούμενες προς κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης πιστώσεις των κωδικών του σκέλους δαπανών του προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2016.
11. Την υπ’ αριθμ. 3192/28.06.2016 (ΦΕΚ 2039/τ.Β’/
05.07.2016) απόφαση καθιέρωσης εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.
υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για
το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2016.
12. Την πρόσληψη από 06/07/2016 (14) δεκατεσσάρων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο.
13. Το γεγονός ότι οι δεκατέσσερις υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ.
που προσελήφθησαν στον Δήμο την 06/07/2016 δεν
είχαν συμπεριληφθεί στην ανωτέρω απόφαση καθιέρωσης εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2016.
14. Το από 15/09/2016/ΔΥ έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με το οποίο αιτείται την
λήψη της παρούσης συμπληρωματικής απόφασης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας,
η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
15. Το γεγονός ότι με την λήψη της παρούσης απόφασης δεν υπερβαίνεται τα εξαμηνιαίο όριο ανά υπάλληλο της καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
16. Το οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Δήμου
(ΦΕΚ 3334/ τ.Β7 27.12.2013), αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε, για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους
2016, συμπληρωματικά της υπ’ αριθμ.3192/28-06-2016
απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2016, την εργασιακή απασχόληση καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων του
Δήμου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες και
επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες της ανωτέρω Υπηρεσίας η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
Αναλυτικότερα, η κατανομή των συμπληρωματικών
ωρών της καθ' υπέρβαση εργασίας, ανά εκπαιδευτική
βαθμίδα και ειδικότητα εργαζομένων, θα έχει ως ακολούθως:
1. Υπηρεσίες 24ωρης ή 12ωρης λειτουργίας
Υπερωριακή απογευματινή απασχόληση έως την 22η ώρα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖ.

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡ.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

TE ΜΗΧ/ΓΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ
(Τεχνικός Ασφαλείας)

1

20

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

20

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

18

100

ΣΥΝΟΛΟ

20

140
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Υπερωριακή εργασία από 22η έως 6η πρωινή ώρα πέραν
της υποχρεωτικής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡ.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖ.

TE ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
(Τεχνικός Ασφαλείας)

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

16

16

Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η πρωινή έως 22η ώρα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖ.

ΩΡΕΣ
ΥΠΕΡ.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

TE ΜΗΧ/ΓΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ
(Τεχνικός Ασφαλείας)

1

16

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

30

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

18

100

ΣΥΝΟΛΟ

20

146

A.1 Για την κάλυψη της προκαλούμενης από την
λήψη της παρούσας απόφασης δαπάνης έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στους σχετικούς κωδικούς 20.6022.0001, 30.6022.0001, 20.6052.0001 και
30.6052.0001 του σκέλους εξόδων του οικείου προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2016.
Η αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση των
υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου θα
πραγματοποιείται κατόπιν εκδόσεως εκ του αρμοδίου
οργάνου σχετικής απόφασης κατανομής των ωρών ανά
υπάλληλο.
Β. Καθιερώνουμε, για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους
2016, την εργασιακή απασχόληση καθ' υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου των Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου, οι οποίοι προσελήφθησαν την
06/07/2016, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες
και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες της ανωτέρω Υπηρεσίας η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
Αναλυτικότερα, η κατανομή των ωρών της ως άνω
εγκρινόμενης καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασίας, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα εργαζομένων, θα έχει την ακόλουθη μορφή:
Υπηρεσίες 24ωρης ή 12ωρης λειτουργίας
Υπερωριακή απογευματινή απασχόληση έως την 22η ώρα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖ.

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡ.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8

160

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6

120

ΣΥΝΟΛΟ

14

280
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Υπερωριακή εργασία από 22η έως 6η πρωϊνή ώρα
πέραν της υποχρεωτικής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖ.

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡ.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8

240

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6

180

ΣΥΝΟΛΟ

14

420

Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων πέραν
της υποχρεωτικής από 6η πρωϊνή έως 22η ώρα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΑΖ.

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡ.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8

240

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6

180

ΣΥΝΟΛΟ

14

420

Β.1 Για την κάλυψη της προκαλούμενης από την λήψη
της παρούσας απόφασης δαπάνης έχουν εγγραφεί οι
απαιτούμενες πιστώσεις στους σχετικούς κωδικούς
(20.6042.0001 και 20.6054.0001) του σκέλους εξόδων
του οικείου προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους
2016, οι οποίες έχουν ως εξής:
Η αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση των
υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου θα πραγματοποιείται κατόπιν εκδόσεως εκ του αρμοδίου οργάνου
σχετικής απόφασης κατανομής των ωρών ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νίκαια, 25 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 6579

(5)

Συμπληρωματική απόφαση καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας των Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη
για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010
περί συστάσεως Δήμων και καθορισμού αρμοδιοτήτων
του Δημάρχου αντιστοίχως.
2. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. δ' του άρθρου 7 του
Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015), βάσει των οποίων
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στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β΄
του ανωτέρω νόμου εντάσσονται οι Ι.ΔΑ.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.
υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4354/2015 περί
καταργήσεως γενικών ή ειδικών διατάξεων κατά το μέρος που αυτές ρύθμιζαν θέματα που θίγονται από τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του αυτού Νόμου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015), με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης
εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας του προσωπικού των
ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και τα όρια αμοιβής αυτής.
5. Τις με αριθμ. πρωτ.: 7716/7458/01.03.2012
(ΦΕΚ 710/Β/12.03.2012) και 25281/22880/11.06.2012
(ΦΕΚ 2002/Β/19.06.2012) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την
καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη
και συγκεκριμένα:
- της Δ/νσης Καθαριότητας, της Δ/νσης Πρασίνου,
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της
υπηρεσίας του Τεχνικού Ασφαλείας σε 24ωρη βάση σε
βάρδιες, όλες τις ημέρες του μήνα.
6. Την υπ’ αριθμ. 228/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη με
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016.
7. Τα υπ’ αριθμ. ΔΥ/27/06/2016 και ΔΥ/18/11/2016
έγγραφα του Τμήματος Προϋπολογισμού Οικονομικής
Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στα οποία
αναγράφονται οι απαιτούμενες προς κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης πιστώσεις των κωδικών του σκέλους
δαπανών του προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους
2016.
8. Την υπ’ αριθμ. 3193/28.06.2016 (ΦΕΚ 2039/τ.Β΄
05.07.2016) απόφαση καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, των
Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας - Αγίου
Ιωάννη Ρέντη, για το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2016.
9. Την πρόσληψη από 06/07/2016 (14) δεκατεσσάρων
υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο.
10. Το γεγονός ότι οι δεκατέσσερις υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ.
που προσελήφθησαν στον Δήμο την 06/07/2016 δεν
είχαν συμπεριληφθεί στην ανωτέρω απόφαση καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας για το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2016.
11. Το από 15/09/2016/ΔΥ έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με το οποίο αιτείται την
λήψη της παρούσης συμπληρωματικής απόφασης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
12. Το οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Δήμου
(ΦΕΚ 3334/τ. Β΄/27.12.2013), αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους
2016, συμπληρωματικά της υπ’ αριθμ.3193/28-06-2016
απόφασης, την νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δήμου, οι οποί-
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οι προσελήφθησαν την 06/07/2016, προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι έκτακτες, επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες της ανωτέρω Υπηρεσίας η οποία λειτουργεί σε
24ωρη βάση.
Το σύνολο των ωρών της ανωτέρω απασχόλησης θα
ανέρχεται, βάσει των υποβληθέντων εκ της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου σχετικών στοιχείων, στο ύψος των
εννιακοσίων ογδόντα (980) ωρών και η κατανομή τους
θα έχει ως εξής:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΡ. ΕΡΓΑΖ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8

560

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ

6

420

14

980

ΣΥΝΟΛΟ

A.1 Για την κάλυψη της προκαλούμενης από την
λήψη της παρούσας απόφασης δαπάνης έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον σχετικούς κωδικούς
(20.6042.0003 και 20.6054.0001) του σκέλους εξόδων
του οικείου προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους
2016, η οποία έχει ως εξής:
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νίκαια, 25 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 6569
(6)
Συμπληρωματική απόφαση καθιέρωσης εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου του Δ. Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, για τον μήνα Δεκέμβριο του
έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20Α του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16-12-2015 ) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Το άρθρο 48 παρ. 3 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Ν. 3584/2007, 143 Α΄.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 2 του Ν.4288/2014,
σχετικά με τις υπερωρίες προσωπικού ΟΤΑ Α΄ βαθμού
που ανήκει σε υπηρεσίες καθ/τας.
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5. Τις με αρ. πρωτ. 7716/7458/01-03-2012 και 25281/
22880/11-06-2012 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 710/τ. Β΄/12-03-2012 και 2002/τ.Β΄/
19-06-2012 και με τις οποίες καθιερώνεται η λειτουργία διαφορετικού ωραρίου ορισμένων υπηρεσιών του
Δήμου.
6. Την ανάγκη αντιμετώπισης των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης των εκτάκτων εποχιακών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών των
υπολοίπων υπηρεσιών του Δήμου του ήδη υπάρχοντος
προσωπικού, λόγω μη επαρκούς προσωπικού για την
στελέχωση των υπηρεσιών λόγω συνταξιοδοτήσεων,
παραιτήσεων κ.λπ.
7. Την με αρ. 228/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη του υπό έγκριση
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
8. Τα υπ’ αριθμ. ΔΥ/27-06-2016 και ΔΥ/18-11-2016
έγγραφα του Τμήματος Προϋπολογισμού Οικονομικής
Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στα οποία
αναγράφονται οι απαιτούμενες προς κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης πιστώσεις των κωδικών του σκέλους
δαπανών του προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους
2016.
9. Το από 15-09-2016/ΔΥ έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με το οποίο αιτείται την λήψη
της παρούσης συμπληρωματικής απόφασης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας, η
οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
10. Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής:
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ανά υπάλληλο.
Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει
νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη
ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο.
Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν,
βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες
ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά
υπάλληλο, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους
2016, την εργασιακή απασχόληση καθ' υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κάλυψη των εκτάκτων, επειγουσών καθώς και των
αυξημένων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, για (44)
σαράντα τέσσερις εργαζόμενους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου 24ωρης βάσης, (100) εκατό ώρες για υπε-
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ρωριακή απογευματινή εργασία, (16) δέκα έξι ώρες για
υπερωριακή νυχτερινή εργασία, (282) διακόσιες ογδόντα
δύο ώρες για υπερωριακή εργασία ημερήσια Κυριακών
και εξαιρέσιμων.
Απογευματινή Υπερωριακή Εργασία μέχρι την 22η
ώρα
Για (01) έναν ΠΕ Μηχ/γων - Μ/κων (Τεχνικό Ασφαλείας)
(20) είκοσι ώρες συνολ.
Για (01) έναν TE Διοικητ.-Λογιστ. (20) είκοσι ώρες συνολ.
Για (04) τέσσερις ΔΕ Εποπτών Καθ/τας (50) πενήντα
ώρες συν.
Για (02) δύο ΥΕ Επιστατών Καθ/τας (10) δέκα ώρες
συνολ.
Νυχτερινή Υπερωριακή Εργασία από την 22η ώρα έως
6η ώρα πρωϊνη
Για (01) έναν ΠΕ Μηχ/γων - Μηχ/κων (Τεχνικό Ασφαλείας) (16) δέκα έξι ώρες συνολ.
Υπερωρίες Κυριακών και Εξαιρεσίμων από 6η έως 22η
ώρα
Για (01) έναν ΠΕ Μηχ/γων - Μηχ/κων (Τεχνικό Ασφαλείας) (16) δέκα έξι ώρες συν.
Για (01) έναν TE Διοικητ.-Λογιστ. (16) δέκα έξι ώρες
συνολ.
Για (36) τριάντα έξι ΔΕ Οδηγών (150) εκατόν πενήντα
ώρες συν.
Για (04) τέσσερις ΔΕ Εποπτών Καθ/τας (80) ογδόντα
ώρες συν.
Για (02) δύο ΥΕ Επιστατών Καθ/τας (20) είκοσι ώρες
συνολ.
Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κωδικούς
στους οποίους έχουν εγγραφεί ετήσιες πιστώσεις για
την αιτία αυτή σύμφωνα με το έγγραφο του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής:
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΩΡ. ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ

20.6012.0004

ΙΚΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ

20.6051.0001

ΤΥΔΚΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ

20.6051.0002

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡ

20.6051.0009

ΥΠΕΡΩΡ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.6012.0001

ΤΥΔΚΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.6051.0001

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.

30.6051.0002

Με απόφαση Δημάρχου οι παραπάνω ώρες θα κατανεμηθούν ειδικότερα στους εργαζόμενους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νίκαια, 25 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02040601912160008*

