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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Συντονιστών
των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης στο πλαίσιο
της επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα
ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»
με κωδ. ΟΠΣ 5010706 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

2

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών
του Δήμου Μεγαρέων.

3

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ25α/221534/Δ4
(1)
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Συντονιστών
των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης στο πλαίσιο
της επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα
ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»
με κωδ. ΟΠΣ 5010706 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 4186/2013 (A΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τροποποιήθηκε
με τις παρ. 1α) και 1β) του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄
78) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4459/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως το άρθρο
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70 (παρ. 6 και 7) περί άσκησης καθηκόντων των αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30 σε μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και το άρθρο 89 και ιδίως την παρ. 5
(περ. δ), περί ορισμού εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας και τις παρ.6 και 7, με τις οποίες τροποποιήθηκε
το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 55, παρ. 4.
6. Το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015», όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 4354/2015
(Α΄ 176), το ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και το ν. 4484/2017 (Α΄
110) και ισχύει.
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί Μετονομασίας του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
12. Τη με αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (Β΄ 1227) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Υ1/158719/24-09-2018 (Β΄ 4222) όμοιά της.
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13. Τη με αριθμ. Φ.25γ/137912/Δ4/2018 (Β΄ 3622) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση,
Λειτουργία και Υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής
Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της
πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2018-2019».
14. Τη με αριθμ. Φ25α/174411/Δ4/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 612)
Υπουργική απόφαση “Σύσταση και συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της
πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών
Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020”.
15. Τη με αριθμ. Φ.25Α/180566/Δ4/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 631)
Υπουργική απόφαση “Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της επέκτασης της
πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών
Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020”.
16. Τη με αριθμ. 159748/Υ1/25-09-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 539)
Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
17. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄
297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
18. Τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
Υπουργική απόφαση με Θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015
(ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.» (ΦΕΚ 3521/Β΄/1.11.2016), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
19. Τους Κανονισμούς 1303/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013)
και 1304/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.
20. Το άρθρο 6 (παρ. 3) του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) σχετικά με τη μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/Τομέα Παιδείας.
21. Την με αριθμ. 47903/ΕΥΘΥ.495/09-05-2016 (Β΄
1406) κοινή υπουργική απόφαση περί Αναδιάρθρωσης
της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” […].
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22. Τη με αριθμ. 40023/Υ1/09-03-2018 (Β΄ 867) κοινή
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους
Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων»., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
136215/ΓΔ1/14-08-2018 (Β΄ 3525) όμοια της.
23. Τη με αριθμ. 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ ΩΡ0Ι465ΧΙ8ΘΧ3) απόφαση Ένταξης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα
ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό
ΟΠΣ 5010706 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Ομάδας
Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης για
την υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου,
στο πλαίσιο της επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή
στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με
κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ
2014-2020.
25. Την υπ΄ αριθμ. Φ.1/Γ/530/211581/Β1/07-12-2018
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού δεδομένου ότι η όποια δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από την πράξη «Μια Νέα Αρχή στα
ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδ.
ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020
και θα βαρύνει τον κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ3451056 (Απόφαση Ένταξης ΑΔΑ:ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3) καθώς σε αυτή
προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης των μελών της
Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης
για τις ανάγκες του Προγράμματος κατόπιν ειδικής πρότασης-απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου
και απόφασης του Γενικού Γραμματέα, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Συντονιστών
των Σχολείων (ΕΠΑΛ) της Πιλοτικής Φάσης στο πλαίσιο
της επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛΥποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ
5010706 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Β) Ορίζουμε τα μέλη της Ομάδας αυτής ως εξής:
1. Βαρδαξής Νικόλαος του Αθανάσιου, Εκπαιδευτικός
ΠΕ84, 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης
2. Βενετής Λάμπρος του Ευστράτιου, Εκπαιδευτικός
ΠΕ81, 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης
3. Βρυσούλη Νικόλ του Γεράσιμου, Εκπαιδευτικός
ΠΕ81, 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας
4. Γαβριηλίδης Ιωάννης του Πρόδρομου, Εκπαιδευτικός ΠΕ82, 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων

Τεύχος Β’ 5948/31.12.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

5. Γαλάνη Γεωργία του Βασίλειου, Εκπαιδευτικός
ΠΕ87.02, 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης
6. Γουβιέλου Παρασκευή του Ιωσήφ, Εκπαιδευτικός
ΠΕ80, 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων
7. Ιωαννίδου Σωτηρία του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός ΠΕ82, 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας
8. Καμαριώτης Γιώργος του Ηλία, Εκπαιδευτικός ΠΕ06,
1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας
9. Καραμαλάκη Αγλαΐα του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου
10. Κεσελόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας
11. Κιάσσου Παρασκευή του Κωνσταντίνου, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης
12. Κικίλιας Δημήτριος του Παναγιώτη, Εκπαιδευτικός
ΠΕ03, 1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής
13. Λοϊζίδου Λάουρα του Αντώνιου, Εκπαιδευτικός
ΠΕ04.01, 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης
14. Μανουσαρίδου Κυριακή του Νικόλαου, Εκπαιδευτικός ΠΕ78, 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου
15. Μέγκας Δημήτριος του Αθανασίου, Εκπαιδευτικός
ΠΕ88.01, 1ο ΕΠΑΛ Λαγκαδά
16. Μπακογιάννη Θεοδώρα του Απόστολου, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων
17. Μπέης Χαράλαμπος του Γεωργίου, Εκπαιδευτικός
ΠΕ86, 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας
18. Οικονόμου Ελευθερία του Δημήτριου, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης
19. Παρανόμου Χαρίκλεια του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός
ΠΕ02, 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου
20. Τάτης Κώστας του Βασιλείου, Εκπαιδευτικός ΠΕ83,
1ο ΕΠΑΛ Καισαριανής
21. Τρακαντζίδης Ιωάννης του Ευθυμίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ83, 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας
22. Χαλικόπουλος Αντώνιος του Ιωάννη, ΠΕ83, 2ο
ΕΠΑΛ Χαλκίδας
Γ) Έργο της Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων της
Πιλοτικής Φάσης είναι ο συντονισμός, η ανάπτυξη
και η διάχυση των δράσεων του προγράμματος «Μια
Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων
ΕΠΑ.Λ.» (ΜΝΑΕ).
Ειδικότερα τα μέλη της Ομάδας:
1. Επικουρούν τη Συντονιστική Επιτροπή Έργου που
συστάθηκε με την αριθμ. Φ25α/174411/Δ4/17-10-2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 612) υπουργική απόφαση, την ενημερώνουν
για τις δυσκολίες εφαρμογής στη φάση της επέκτασης
της πράξης και εισηγούνται ενέργειες προώθησής της
στις σχολικές μονάδες.
2. Συνεργάζονται μεταξύ τους και αναλαμβάνουν δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας
ως εργαλείου στην προώθηση του προγράμματος ΜΝΑΕ
και προωθούν και ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια των
σχολείων και τη δικτύωση μεταξύ τους.
3. Συνεργάζονται με δίκτυα σχολείων, μέσω συναντήσεων, διαδικτύου και τηλεδιασκέψεων, για την επίλυση
προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της επέκτασης του προγράμματος.
4. Οργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις σε όμορες
σχολικές μονάδες και σχολικές μονάδες που επιλέγονται
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σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα ΜΝΑΕ στα
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και με σκοπό την λεπτομερέστερη ανάπτυξη
παραμέτρων του προγράμματος και τη μετάδοση της
εμπειρίας τους.
5. Συνεργάζονται με συναρμόδιους φορείς για την
ανάπτυξη των στόχων του προγράμματος.
Για τα μέλη της Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων
της Πιλοτικής Φάσης δεν προβλέπεται αμοιβή, μπορούν
ωστόσο να μετακινούνται για τις ανάγκες του προγράμματος, κατόπιν ειδικής πρότασης-απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου του προγράμματος ΜΝΑΕ
και απόφασης του Γενικού Γραμματέα. Τα έξοδα μετακίνησης των μελών της Ομάδας καλύπτονται από τον
προϋπολογισμό της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ
5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και
βαρύνουν τον κωδικό ΣΑΕ 2017ΣΕ34510056.
Για τον καλύτερο συντονισμό της υλοποίησης του προγράμματος ΜΝΑΕ, ένας (1) εκπρόσωπος της Ομάδας των
Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
Έργου. Ο εκπρόσωπος αυτός επιλέγεται από τα μέλη της
Ομάδας των Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής
Φάσης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ομάδας και
μπορεί να εναλλάσσεται κάθε δύο (2) μήνες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

I

Aριθμ. 112361/35543
(2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών
του Δήμου Μεγαρέων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 36, 48 και 176 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Την 330/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου
υπηρεσιών του Δήμου.
6. Το 23404/05.12.2018 έγγραφο του Δήμου Μεγαρέων, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε α) την 24ωρη λειτουργία, όλες τις
ημέρες του μήνα, του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργείων και του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Εξωτερικών Συνεργείων της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Περάμου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων του Δήμου
Μεγαρέων (και πιο συγκεκριμένα την απασχόληση έως
εκατόν τριάντα ενός (131) υπαλλήλων, εκ των οποίων:
πενήντα πέντε (55) μόνιμοι, είκοσι πέντε (25) με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και πενήντα ένας (51) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου), λόγω της ιδιαίτερης φύσης της
εργασίας τους (αποκομιδή απορριμμάτων, αποκομιδή
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων, πλύσιμο και επισκευή κάδων, αποκομιδή
απορριμμάτων και καθαρισμός χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών κ.τ.λ.),
β) τη λειτουργία από 06:00 έως 24:00 καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του Τμήματος
Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου και του Τμήματος
Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων του Δήμου Μεγαρέων (και πιο συγκεκριμένα την απασχόληση έως οκτώ (8) υπαλλήλων, εκ
των οποίων έξι (6) μόνιμοι και δύο (2) με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους (απασχόληση σε ώρες και
ημέρες με μειωμένη κυκλοφοριακή κίνηση για τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κλάδεμα δένδρων, κίνηση
βυτιοφόρων για πότισμα κτλ προς αποφυγή ατυχημάτων
και αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, συντήρηση
και αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και επισκευή
οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου).
γ) τη λειτουργία από 07:00 έως 24:00 καθώς και τη
λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων (και
πιο συγκεκριμένα την απασχόληση έως είκοσι τριών (23)
υπαλλήλων, εκ των οποίων δέκα εννέα (19) μόνιμοι και
τέσσερις (4) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), για
τη διαχείριση, συντήρηση και άμεση αποκατάσταση
των βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,
συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου και λοιπών
υποδομών, άμεση αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις
εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων κ.τ.λ.,
δ) τη λειτουργία από 07:00 έως 24:00 καθώς και τη
λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων
(και πιο συγκεκριμένα την απασχόληση έως δέκα πέντε
(15) υπαλλήλων, εκ των οποίων δώδεκα (12) μόνιμοι και
τρείς (3) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), για την
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υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου Μεγαρέων, προκειμένου να προετοιμάζονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της
Δημοτικής Ενότητας και των Επιτροπών του Δήμου, για
την τήρηση πρακτικών των ως άνω συνεδριάσεων, για
τις ανάγκες λειτουργίας του Ληξιαρχείου, για την άμεση
αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων καταστάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις εκδήλωσης
ακραίων καιρικών φαινομένων κτλ,
ε) τη λειτουργία από 07:00 έως 24:00 καθώς και τη
λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μεγαρέων (και πιο συγκεκριμένα την
απασχόληση έως τριών (3) υπαλλήλων, ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου), για την υποστήριξη των ζωντανών
μεταδόσεων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου και των εκδηλώσεων που μεταδίδονται
απευθείας μέσω του δικτυακού καναλιού του Δήμου,
στ) τη λειτουργία από 07:00 έως 24:00 καθώς και τη
λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής Κοινωνικών
Υπηρεσιών, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου
Μεγαρέων (και πιο συγκεκριμένα την απασχόληση έως
τεσσάρων (4) υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας (1) μόνιμος και τρείς (3) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), για
την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας
και τη συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (σίτιση, διανομή
τροφίμων, κοινωνική προστασία κ.τ.λ., τη γραμματειακή
υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την προετοιμασία των συνεδριάσεων
και την τήρηση πρακτικών,
ζ) τη λειτουργία από 07:00 έως 24:00 καθώς και τη
λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες του Τμήματος Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων, με έδρα
τη Νέα Πέραμο (και πιο συγκεκριμένα την απασχόληση
έως επτά (7) υπαλλήλων, εκ των οποίων πέντε (5) μόνιμοι
και δύο (2) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), για να
προετοιμάζονται οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου της
Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου και της Επιτροπής
Τουριστικής Προβολής, να τηρούνται τα πρακτικά των
συνεδριάσεων και να διαφυλάσσεται η ορθή λειτουργία
του Ληξιαρχείου Νέας Περάμου (σύνταξη και έκδοση
απαραίτητων εγγράφων των εκτάκτων περιστατικών
που ανακύπτουν, τέλεση πολιτικών γάμων κ.τ.λ.,
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
επιπλέον δαπάνη ύψους 244.300,00 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Μεγαρέων
που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.0001, 6012.0003,
10.6012.0004, 10.6022.0001, 20.6012.0001, 20.6012.0002,
20.6022.0001, 20.6022.0002, 20.6042.0001, 25.6012.0001,
30.6012.0001, 30.6022.0001, 35.6012.0001, 35.6022.0001
και 45.6012.0001, ανάλογη δε δαπάνη θα προκληθεί και
τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 5457
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2019.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
6. Το γεγονός ότι οι Διοικητικοί υπάλληλοι του Δήμου
μας τηρούν πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας
τους τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, καθώς και καθήκοντα Ληξιάρχων των
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.
7. Τις εποχικές, έκτακτες ή και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά έτος για την αντιμετώπιση
των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση προσωπικού των
υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, της υπηρεσίας τεχνικών έργων και της υπηρεσίας ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
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8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση ύψους 16.100 € θα αντιμετωπισθεί από τις
πιστώσεις των ΚΑ 10/6012.01, 10/6012.02, 20/6021.01,
20/6011.01, 25/6011.01 και 30/6011.01 του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, αποφασίζει:
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση επτά (7) μονίμων υπαλλήλων ενός (1) υπαλλήλου ΙΔΑΧ και τριών (3)
υπαλλήλων Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2019, με ανώτερο όριο 20 ώρες ανά
υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το νόμο
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευμένων
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Παρανεστίου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία:
- Υπηρεσία Διοικητικού-Οικονομικού: τρείς (3) υπάλληλοι
- Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: ένας
(1) μόνιμος υπάλληλος ένας (1) υπάλληλος ΙΔΑΧ και τρείς
(3) υπάλληλοι Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου.
- Υπηρεσία τεχνικών έργων: ένας (1) υπάλληλος μόνιμος
- Υπηρεσία ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης: δύο
(2) υπάλληλοι
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παρανέστι, 24 Δεκεμβρίου 2018
Η Δήμαρχος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02059483112180008*

