
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

2 Μετονομασία Τομέα του Τμήματος Οδοντιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορι-
σμός του γνωστικού του αντικειμένου.

3 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8220/131/14 υπουρ-
γικής απόφασης ΥΝΑ (ΦΕΚ 1651 Β') «Τοποθέτηση 
πλωτών εξέδρων, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενή-
ντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χω-
ρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση».

 4 Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 113/2016 από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σά-
μου «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και 
εξαίρεσης της πενθήμερης εργασίας του τμήμα-
τος αποκομιδής και ανακυκλώσιμων υλικών και 
του τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων 
και πρασίνου της Δ/νσης καθαριότητας Ανακύ-
κλωσης και πρασίνου του Δήμου Σάμου».

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 116951/Γ1 (1)
  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευ-

σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις
α. του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργεί-

ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ... Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,....» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-09-2015),

β. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23-09-2015),

γ. του άρθρου 20 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/
30-09-1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη-
κε με το άρθρο 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ.Α'/
21-06-2006),

δ. του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α/
16-12-2015).

2. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α./22-04-2005).

3. Την με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4. Την αριθ. Φ1/Α/267/106163/Β1/29-06-2016 Εισή-
γηση του άρθρου 24 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/
22-07-2014) της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, κας. Ευτυχίας Δημητρίου.

5. Τις αποφάσεις μεταφοράς πίστωσης ύψους πο-
σού € 100.000.00 με αριθ. Φ.1/Α/240/99060/Β1/
16-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΤΨ14653ΠΣ-Κ0Μ), Φ.1/Α/241/99063/
Β1/16-06-2016 (ΑΔΑ: 64ΜΞ4653ΠΣ-5ΩΚ), και Φ.1/Α/242/ 
99062/Β1/16-06-2016 (ΑΔΑ: 7Δ0Χ4653ΠΣ-ΓΤ5) από τον 
Ειδ. Φορέα 19-110 στις περιφερειακές υπηρεσίες εκπαί-
δευσης (Φορείς 181, 182 και 185).

6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που δημιουργούνται κυρίως από:

• τη συνεχή μείωση του προσωπικού λόγω συνταξι-
οδοτήσεων,

• τη μείωση του προσωπικού λόγω της επαναφοράς 
320 εκπαιδευτικών, στις θέσεις τους στα ΕΠΑΛ, εξαιτίας 
της επανασύστασης και λειτουργίας τους,

• τη συνεχή μείωση του προσωπικού λόγω πολλών ανα-
κλήσεων μετάταξης σε διοικητικές θέσεις εκπαιδευτικών,

• την κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης με την 
αντίστοιχη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, στις Δι-
ευθύνσεις Εκπαίδευσης,

• την ένταξη αρμοδιοτήτων άλλων Υπουργείων στις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Οικονομικών -Εργασίας),

• την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του όγκου 
της εργασίας στα πλαίσια της εφαρμογής του μεσοπρό-
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θεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής και 
της διοικητικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται στο 
Υπουργείο μας στους τομείς που αφορούν τις αρμοδι-
ότητες μας,

• την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαι-
ρη έκδοση των βεβαιώσεων σπουδών, των χιλιάδων αλ-
λοδαπών για την απόκτηση ιθαγένειας,

• την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την 
έγκαιρη απόλυση αναπληρωτών και ωρομισθίων εκ-
παιδευτικών που προσλήφθηκαν μέσω προγραμμάτων 
του ΟΑΕΔ,

• την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαι-
ρη απόλυση αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτι-
κών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

• την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την δι-
εκπεραίωση μεγάλου όγκου αιτήσεων συνταξιοδότησης 
εκπαιδευτικών,

• τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας πρωτοκόλλου 
λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγρά-
φων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των 
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυ-
φθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
(Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ/νσεις Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπ/σης).

• Για 2000 διοικητικούς (κλάδων ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ) και 
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους, μόνιμους 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το 
χρονικό διάστημα από δημοσίευση της παρούσης έως 
31-07-2016 και έως 10 ώρες συνολικά για κάθε υπάλ-
ληλο.

• Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνο-
νται οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης.

• Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα εκ-
δίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότη-
σης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην οποία 
θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες 
απασχόλησης για τον καθένα.

• Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του 
υπερωριακά παρασχεθέντος έργου είναι ο προϊστάμενος 
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
€ 100.000,00 συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0511 του Ειδ. Φορέα 19-110 του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου μας, οικονομικού έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2016 

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

    Αριθμ. 116091/Ζ1 (2)
Μετονομασία Τομέα του Τμήματος Οδοντιατρι-

κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορι-

σμός του γνωστικού του αντικειμένου.

   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ. 4 (ε) του Ν. 1268/1982 «Για τη 

δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» όπως έχουν συμπληρωθεί και μεταβατικά 
ισχύουν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
5α του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων» (Α΄195) και του άρθρου 4 παρ. 5 του
Ν. 4076/2012 (Α΄159)

β. Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98)

2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως ισχύει.

3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄114).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄116).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ27/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανα-
σία Αναγνωστοπούλου» (Β΄ 2168), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. Υ/99/28-12-2015 (Β΄ 2869) και Υ134/
15-3-2016 (Β΄ 711) αποφάσεις.

6. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντι-
ατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ 
αριθμ.326/12-2-2016) και της Γενικής Συνέλευσης του 
Τομέα Ορθοδοντικής και Πειριοδοντολογίας (συνεδρί-
αση αριθμ. 173/25-1-2016)

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δα-
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του προ-
ϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.102603/23-06-2016/
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Β2 εισήγηση της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋ-
πολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευ-
όμενων Φορέων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Μετονομασία Τομέα και καθορισμός του
γνωστικού του αντικειμένου

1.Ο κατά τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. Β1/213β/1983 
(Β΄98) με διόρθωση σφάλματος (Β΄184, 1983) και 
Β1/251/1991 (Β΄362), Τομέας Ορθοδοντικής και Περιο-
δοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε «Τομέα Ορθοδοντικής, 
Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής και Περιοδοντολογίας.»

2. Ο Τομέας καλύπτει εφεξής τα γνωστικά αντικείμενα 
της Ορθοδοντικής, της Παιδοδοντιατρικής, της Προλη-
πτικής Οδοντιατρικής και της Περιοδοντολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 3122.5/63674/2016 (3)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8220/131/14 υπουρ-

γικής απόφασης ΥΝΑ (ΦΕΚ 1651 Β') «Τοποθέτη-

ση πλωτών εξέδρων, επιφάνειας μέχρι εκατόν 

πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θά-

λασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για επο-

χιακή χρήση».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  1. Τις διατάξεις:
α) του εδαφίου ε της παραγράφου 5 του άρθρου 14 

του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 285), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 
του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» 
(Α' 92) και ισχύει.

β) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102), 
όπως ισχύει.

γ) του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(Α' 35), όπως ισχύει.

δ) του άρθρου δέκατου όγδοου του Ν. 2932/2001 «Αρ-
μοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής» (Α' 145) όπως ισχύει.

ε) του Π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α' 114).

στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

ζ) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α' 170)

η) του Π.δ. 345/2000 «Διατάξεις που αφορούν στα 
Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων» (Α' 298), όπως 
ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παραγράφου 10 (α) του άρθρου 2 της 
αριθμ. 8220/131/14/19-06-2014 απόφασης Υπουργού 
Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 1651 Β) προστίθεται εδάφιο ως 
ακολούθως: «Ειδικά για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 
για προσωρινή πρόσδεση σκαφών, η εκδοθείσα απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων ισχύει για ένα (01) έτος».

2. Στον 6° στίχο της παραγράφου 8 του άρθρου 2 της 
ίδιας απόφασης, η διάταξη «έκδοση έκθεσης του Τοπι-
κού Κλιμακίου Επιθεώρησης πλοίων (ΤΚΕΠ)» αντικαθί-
σταται από την «έκδοση βεβαίωσης από εξουσιοδοτη-
μένου από τη χώρα μας Οργανισμού (Νηογνώμονα)». 
Αντίστοιχα όπου στο κείμενο αναφέρεται «έκθεση» θα 
εννοείται «βεβαίωση».

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

     Αριθμ. 50680 (4)
 Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 113/2016 από-

φασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σάμου «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς 

και εξαίρεσης της πενθήμερης εργασίας του τμή-

ματος αποκομιδής και ανακυκλώσιμων υλικών 

και του τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων 

χώρων και πρασίνου της Δ/νσης καθαριότητας 

Ανακύκλωσης και πρασίνου του Δήμου Σάμου».

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/

7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

β) Του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ Α' 236/27-12-2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,

γ) Του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α'/
14-04-2014), σε συνδυασμό με την ΠΥΣ 4/15 (ΦΕΚ 24 
Α'/06-02-2015) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών 
Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
Χώρας»,
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δ) Του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 
Α'/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

ε) Της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143 Α'/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», με τις τροπο-
ποιήσεις του.

2. Την υπ'αριθμ. 113/09-05-2016 (ΑΔΑ:70Ο5Ω1Κ-ΝΗΑ) 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία μας διαβιβάστηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 12742/13-06-2016 έγγραφο του Δήμου 
Σάμου με θέμα: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και 
εξαίρεσης της πενθήμερης εργασίας του τμήματος αποκο-
μιδής και ανακυκλώσιμων υλικών και του Τμήματος Καθα-
ρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Πρασίνου της Δ/νσης κα-
θαριότητας Ανακύκλωσης και πρασίνου του Δήμου Σάμου».

3. Την από 09-05-2016 Βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κατ' εξαίρεση καθιέρωση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, 24ωρης λειτουρ-
γίας καθώς και της λειτουργίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, του Τμήματος Αποκομιδής Απορ-
ριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών και του Τμήματος 
Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Πρασίνου της Δι-
εύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του 
Δήμου Σάμου, για το έτος 2016, προκειμένου την αποφυ-
γή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, και 
την εκτέλεση του έργου αποκομιδής απορριμμάτων κατά 
τις ώρες όπου θα επιφέρεται η μικρότερη δυνατή όχληση. 

Η ανωτέρω εξαίρεση θα ισχύει για το κάτωθι προσω-
πικό, ως εξής:

(α) Για το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανα-
κυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας, υπάλλη-
λοι εξήντα δύο (62) ως κάτωθι:

• Δέκα επτά (17) ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων
• Δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
• Τριάντα πέντε (35) YE Εργατών Καθαριότητας (ΙΔΟΧ)
(β) Για το Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων 

και Πρασίνου, της Δ/νσης Καθαριότητας, υπάλληλοι σα-
ράντα έξι (46), ως κάτωθι:

• Ένας (1) ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων
• Δύο (2) ΥΕ 16 Οδοκαθαριστών
• Τέσσερις (4) ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου
• Εννέα (9) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
• Τριάντα (30) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (ΙΔΟΧ)
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη εις 

βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σάμου, Οικονο-
μικού έτους 2016, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6012 
(5.000€), τον ΚΑ 20.6051 (103.500€), τον ΚΑ 20.6052 
(43.000€) και τον ΚΑ 20.6054 (92.800€).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 14 Ιουλίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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		2016-07-20T20:54:16+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




