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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17112/23.6.2000
(ΦΕΚ 847 Β΄) απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας
των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της
χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)».

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (τήρηση
πρακτικών) για υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» για το έτος 2017.

3

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας,
υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής (έως ώρα 24:00) των Υπαλλήλων με
σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» για το έτος 2017.

4

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του Δήμου Κ. Νευροκοπίου για τις ανάγκες
της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης για
το έτος 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/
23063/1866/487
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17112/23.6.2000
(ΦΕΚ 847 Β΄) απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων
της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδίως του άρθρου 52,
παρ. 2, περ. ια, υποπερίπτωση αα. (ΦΕΚ 98 Α΄),

Αρ. Φύλλου 930

β) του άρθρου 8 του ν. 423/1976 «Περί γυμναστηρίων
και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντας εις τον Εξωσχολικό
Αθλητισμό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του π.δ. 456/1988 «Οργάνωση και Λειτουργία των
γυμναστηρίων» (ΦΕΚ 209 Α΄) όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 56, 57 και 102 παρ. 10 του ν. 2725/1999
όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αγροτικής Ανάπτυξης [...] Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114 Α΄).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 3672 Β΄).
5. Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/14179/
18.10.2016 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Γνωστοποίηση έκθεσης - ελέγχου» με αριθμ. 292/Α/2016 και ειδικότερα
την πρόταση δυνατότητας τροποποίησης της υπ’ αριθμ.
17112/23.6.2000 απόφασης (ΦΕΚ 847 Β΄), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 17112/23.6.2000 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ 847 Β΄) και συμπληρώνουμε την
παράγραφο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ - ΠΙΣΤΑΣ
ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ) του άρθρ. 1 του
Κεφ. Α’ ως εξής:
«Στις περιπτώσεις διάθεσης των αθλητικών χώρων των
αθλητικών εγκαταστάσεων, υπογράφεται σχετικό συμφωνητικό, στο οποίο αναγράφονται τα δικαιώματα και
οι υποχρεώσεις των μερών που συμβάλλονται, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαδικασία διάθεσης χώρων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2017
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Αριθμ. απόφ. 1/2017
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (τήρηση πρακτικών) για υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» για το έτος 2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
και του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.
2. Την αριθμ. 2/19657/0022/2009 (ΦΕΚ 1085/Β΄/2009)
κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που τηρούν
τα πρακτικά συνεδριάσεων.
3. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010.
4. Τον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου 3986/
2011.
5. Άρθρο 20 ν. 4024/2011.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
8. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού
Προσώπου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αποφασίζει:
Και καθορίζει, για το έτος 2017, υπερωριακή απασχόληση για την υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Κοβούση Ιωάννα κλάδου ΔΕ1 Γραμματέων, επί προσθέτως προς τα κύρια καθήκοντα της
θέσης της και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
και για 20 ώρες μηνιαίως σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». Η
εν λόγω δαπάνη οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 2017 του Νομικού Προσώπου και συγκεκριμένα
τους ΚΑ:
K.A.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποζημίωση
10.6012.01 πρακτικογραφου
Ν.Π.Δ.Δ.
10.6051

Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού
(πρακτικογράφος)

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2017
1.100,00

250,00

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βριλήσσια, 22 Φεβρουαρίου 2017
Η Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ

Τεύχος Β’ 930/20.03.2017

Αριθμ. απόφ. 2/2017
(3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας,
υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής (έως ώρα 24:00) των Υπαλλήλων με
σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» για το έτος 2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 15 του ν. 4147 (ΦΕΚ 98
Α/26-4-2013): Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας»
και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α/
05.05.2014): «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και
άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. 1,
του άρθρου 20, του ν. 4024/2011
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 31, του
ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α/14-04-2014): «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
7.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/
τ.Α’/30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 79 και 284 του ν. 3463/2006
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
9. Την αριθμ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «Παροχή οδη-

Τεύχος Β’ 930/20.03.2017
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γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου
Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015».
10. Το αριθμ.2/5708/0022/24-2-2012 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί «Υπερωριακής
Απασχόλησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
13. Την αριθμ. 89868/33190/21-12-2016 (ΦΕΚ 4495/
τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία καθιερώθηκε η διαφορετικού ωραρίου εργασία στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Βριλησσίων».
14. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», με σκοπό:
• την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών
• την εύρυθμη λειτουργία των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ.
τα οποία είναι:
• Πολιτιστικά εργαστήρια (θέατρο, ζωγραφική, μουσική, φιλαρμονική, χορωδία, χορός, χειροτεχνία, φωτογραφία κ.α.).
• 20 Αθλητικά προγράμματα (μπάσκετ, βόλλεϋ, ποδόσφαιρο, τέννις, ρυθμική, ενόργανη γυμναστική κ.α.) ήτοι
160 τμήματα και 2.500 αθλούμενα μέλη.
• Φεστιβάλ θεατρικών και μουσικών παραστάσεων.
• Δράσεις σε συνεργασία με την σχολική κοινότητα.•
Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους πολιτιστικά εργαστήρια.
• Αθλητικές εκδηλώσεις (αγώνες δρόμου υγείας, ποδηλατικός γύρος, τουρνουά, ημερίδες στίβου κ.α.) σε
συνεργασία με Ομοσπονδίες και αθλητικούς φορείς.
• Υποστήριξη 10 Αθλητικών Συλλόγων.
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων,
για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ..
15. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου του Ν.Π.Δ.Δ.
Ήτοι:
• Έναν υπάλληλο (1) ΠΕ Οικονομικού Διοικητικών
• Έναν υπάλληλο (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
• Έναν υπάλληλο (1) αρχιμουσικό
• Δύο υπαλλήλους (2) ΥΕ Φύλακες.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης η δαπάνη η οποία προκαλείται, θα βαρύνει
τους κωδικούς του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε τη συνδρομή εποχιακών, έκτακτων και
επειγουσών αναγκών που επιβάλλουν την υπερωριακή
απασχόληση των υπηρετούντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ.
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«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές και αργίες καθώς και τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως ώρα 24:00) και εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις
απογευματινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως ώρα 24:00)
για τους εργαζόμενους του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος
2017, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση,
για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών
αναγκών, ως εξής:
• Για τους ανωτέρω πέντε (5) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» για απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 120 ώρες
ανά εξάμηνο, για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες έως 96 ώρες ανά εξάμηνο καθώς
και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως ώρα 24:00).
Οι ανωτέρω ώρες είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα και
δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η εν λόγω απασχόληση, η οποία τεκμηριωμένα δεν
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός του ωραρίου
λειτουργίας των υπηρεσιών και η καθ’ υπέρβαση εργασία και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20
του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
θα βεβαιώνεται αναλυτικά και θα προκύπτει και από
τα μηνιαία δελτία εργασίας που θα αποστέλλονται στο
Γραφείο Προσωπικού και στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπό
του οικείου Προϊσταμένου του Τμήματος του Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», η δε σχετική δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής:
ΚΑ
10.6121

10.6022

10.6052

15.6121

15.6022

15.6052

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός
2.500,00
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
1.000,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
750,00
σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ αρχιμουσικός - (περιλαμβάνονται
850,00
βασικός μισθός δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
800,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ αρχιμουσικού
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ
250,00
αρχιμουσικού

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
θα γίνεται κάθε φορά με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ
και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της Υπηρεσίας, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βριλήσσια, 22 Φεβρουαρίου 2017
Η Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
I

Αριθμ. απόφ. 40
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του Δήμου Κ. Νευροκοπίου για τις ανάγκες
για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας
Εκπαίδευσης για το έτος 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997.
5. Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Δήμο.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού του Δήμου πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας για τις εξής εργασίες:

Τεύχος Β’ 930/20.03.2017

Την γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Κ. Νευροκοπίου επειδή δεν υπηρετεί προσωπικό σε αυτή
και οι ανάγκες γραμματειακής και λογιστικής κάλυψης
καλύπτονται από προσωπικό του Δήμου.
8. Την αριθμ. 10915/47/8.12.2016 απόφαση του Δημάρχου.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλουν την απασχόληση προσωπικού του Δήμου πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας και το ποσό των 1.500,00 ευρώ ως
αποζημίωση συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών
εισφορών, (ΚΑ 006711), αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε τις ανωτέρω εργασίες οι οποίες θα εκτελούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και
εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση στην παρακάτω υπάλληλο του Δήμου κατά το έτος 2017 (αριθμ. απ.
10915/47/8.12.2016) για 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση, για
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:
1- Στην υπάλληλο Καρυπίδου Δέσποινα του Μιχαήλ
του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Ε΄ την
γραμματειακή και λογιστική κάλυψη του Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου με την επωνυμία «Σχολική επιτροπής Πρωτ/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευροκοπίου».
Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει
τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κ. Νευροκόπι, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΠΝΙΔΗΣ
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