
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Υ46/
Γ.Π. οικ.22869/6-3-2012 (Β΄ 874) υπουργικής 
απόφασης «Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και 
στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστα-
τικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο μόνιμο 
προσωπικό και συμβασιούχων Ι.Δ. Αορίστου χρό-
νου του Δήμου Αριστοτέλη, για το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2017, προς αντιμετώπιση εποχιακών, εκτά-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε πρα-
κτικογράφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Βισαλτίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α3α/οικ. 38643 (1)
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Υ46/

Γ.Π. οικ.22869/6-3-2012 (Β΄ 874) υπουργικής 

απόφασης «Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και 

στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστα-

τικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΤΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και 

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 3918/2011 
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 31) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).

2. Το ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των 
Νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 
76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο-
κομείων» (Α΄ 32).

5. Τα πρακτικά της 57ης συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., 
κατά την 15-01-2016.

6. Την αριθμ. Γ.Π. οικ. 7760/02-02-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργού Υγείας «Εφημερίες Γενικών Ιατρών στα Τμή-
ματα Επειγόντων Περιστατικών» ( ΤΕΠ).

7. Την αριθμ. Υ25/06.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).

8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 32238/28-04-2017 εισήγηση της 
Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας.

9. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την ανάγκη βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών και 
της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των περιστατικών 
που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατι-
κών, αποφασίζουμε:

Α) Η παράγραφος 7.1 της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 22869/ 
6-3-2012 (Β΄ 874) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται, 
ως ακολούθως:

7.1 Για τη στελέχωση του Τ.Ε.Π. με ιατρικό προσωπικό 
σύμφωνα με το αρθρ. 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001 όπως 
ισχύει, συνιστάται ικανός αριθμός θέσεων ιατρικού προ-
σωπικού, και κατ' ελάχιστον, όπως παρακάτω:

α) Μία (1) θέση Διευθυντή του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., 
ειδικότητας Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Παθολο-
γίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας 
με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα 
ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με απο-
δεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, 
διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση -
διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας.

β) Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α΄, και μία (1) θέση Επιμε-
λητή Β΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Αναισθη-
σιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής 
ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με 
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ια-
τρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με απο-
δεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, 
διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση 
- διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας.
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γ) Ο αριθμός των ιατρών της επόμενης παραγράφου 
(7.2) που στελεχώνουν το Τ.Ε.Π., παραμένει ως έχει κατ' 
ελάχιστον και διαμορφώνεται αντίστοιχα, κατά περίπτω-
ση.

Β) Στην παρ. 7.4 της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 22869/ 
6-3-2012 (Β΄ 874) υπουργικής απόφασης προστίθεται 
παράγραφος 7.4.1, ως ακολούθως:

7.4.1 Για την περαιτέρω ενίσχυση των ΤΕΠ με ειδικευ-
μένο ιατρικό προσωπικό και προκειμένου η αντιμετώ-
πιση των επειγόντων περιστατικών να γίνεται με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο, πέραν των ιατρών με 
ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που προσλαμβάνονται σε 
οργανική θέση στα ΤΕΠ νοσοκομείων, με απόφαση του 
Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας λαμβάνοντας 
υπόψη και τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των Μονά-
δων ΠΕΔΥ, δύνανται να συνεισφέρουν επικουρικά και να 
πραγματοποιούν εφημερίες στα ανωτέρω τμήματα και 
ειδικευμένοι ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που 
υπηρετούν στο ΠΕΔΥ (κέντρα υγείας, πρώην μονάδες 
υγείας του ΕΟΠΥΥ, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, 
Περιφερειακά Ιατρεία).

Κατά τα λοιπά, η ως άνω τροποποιούμενη και συμπληρω-
μένη υπουργική απόφαση, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 447 (2)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο μόνιμο 

προσωπικό και συμβασιούχων Ι.Δ. Αορίστου χρό-

νου του Δήμου Αριστοτέλη, για το Β΄ εξάμηνο 

του έτους 2017, προς αντιμετώπιση εποχιακών, 

εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
άρθρου 49 και του άρθρου 176 ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
Α΄/28-06-2007) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2016 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
όπως έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν».

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών 
για τη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354//2015 (176/Α΄).

5. Την αριθμ. 177/4593/02-03-2017 απόφαση Δημάρ-
χου Αριστοτέλη «περί ορισμού αντιδημάρχων και ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων».

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο Αριστοτέλη.

7. Τις εποχικές, έκτακτες, απρόβλεπτες και επείγου-
σες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται ανά 
εξάμηνο στο Δήμο Αριστοτέλη για την αντιμετώπιση: 
α) Της αποκομιδής απορριμμάτων και μετά τη λήξη 
του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, 
β) τις αρδεύσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, γ) της 
αντιμετώπισης καταστάσεων θεομηνιών και εκτάκτων 
γεγονότων, δ) της αποκατάστασης βλαβών στα αντλιο-
στάσια και στα δίκτυα ύδρευσης για τη λειτουργία της 
υπηρεσίας ύδρευσης, ε) της διοργάνωσης πολιτιστικών, 
ψυχαγωγικών, επετειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων, 
στ) της σύνταξης ετησίου απολογισμού, ισολογισμού και 
οικονομικών καταστάσεων, η) του ελέγχου των δικτύων 
πληροφορικής, εκλογές - μεταδημοτεύσεις - ετεροδημό-
τες, αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων, θ) της στήριξης 
γενικότερα των νέων δομών και λειτουργιών που από 
01.01.2011 εισήγαγε στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 
ο ν. 3852/2010, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση 
προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου πέραν του κα-
νονικού ωραρίου εργασίας.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 8.400 ευρώ, μη 
υπερβαίνουσα κατά μήνα το 1/12 των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

9. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου (αριθμ. 
11146/09-05-2017) βεβαίωση Προϊσταμένου Οικονο-
μικών Υπηρεσιών), οικονομικού έτους 2017 των κάτωθι 
Κ.Α.:

α) 02.10.6012.01 πίστωση: 1.000,00 € (διοικητική υπη-
ρεσία)

β) 02.15.6012.01 πίστωση: 500,00 € (υπηρεσίες πολιτι-
σμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής)

γ) 02.20.6012.01 πίστωση: 500,00 € (καθαριότητα, και 
Ηλεκτροφωτισμός - μόνιμοι)

δ) 02.20.6022.01 πίστωση: 500,00 € (καθαριότητα, και 
ηλεκτροφωτισμός - συμβασιούχοι)

ε) 02.25.6012.01 πίστωση: 500,00 € (ύδρευση, άρδευ-
ση, αποχέτευση - μόνιμοι)

ζ) 02.30.6012.01 πίστωση: 500,00 € (υπηρεσία τεχνι-
κών έργων - μόνιμοι)

η) 02.30.6022.01 πίστωση: 500,00 € (υπηρεσία τεχνι-
κών έργων - συμβασιούχοι)

θ) 02.10.6012.05 πίστωση: 1.600,00 € (ληξίαρχοι)
ι) 02.10.6012.02 πίστωση: 600,00 € (πρακτικογράφος 

Δ.Σ.)
Το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων μονίμων 

υπαλλήλων κατά κλάδο που είναι:
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: Πέντε (5) υπάλληλοι
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: Δύο (2) υπάλληλοι
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών: Δύο (2) υπάλ-

ληλοι
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: Ένας (1) υπάλληλος
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων: Ένας (1) υπάλληλος
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ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: Δύο (2) υπάλληλοι
ΤΕ Φυσιοθεραπευτής: Ένας (1) υπάλληλος
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: Ένας (1) υπάλληλος
ΤΕ Έργων Υποδομής: Ένας (1) υπάλληλος
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών: Δύο (2) υπάλ-

ληλοι
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών: Ένας (1) υπάλληλος
ΤΕ Τοπογράφων: Ένας (1) υπάλληλος
ΔΕ Διοικητικών: Επτά (7) υπάλληλοι
ΔΕ Εισπρακτόρων: Ένας (1) υπάλληλος
ΔΕ Ηλεκτρολόγων: Τρεις (3) υπάλληλοι
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων: Έντεκα (11) υπάλληλοι
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων - Λεωφορείων: Ένας (1) υπάλ-

ληλος
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων - Σαρώθρων: Ένας 

(1) υπάλληλος
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων: Τρεις (3) υπάλ-

ληλοι
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών: Δύο (2) υπάλληλοι
ΔΕ Τεχνιτών Αποχέτευσης: Τρεις (3) υπάλληλοι
ΔΕ Μαγείρων: Ένας (1) υπάλληλος
ΥΕ Κλητήρων - Γενικών Καθηκόντων: Ένας (1) υπάλ-

ληλος
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: Ένας (1) υπάλληλος
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: Πέντε (5) υπάλληλοι
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας: Δύο (2) υπάλληλοι
Το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπάλληλων 

με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου κατά κλάδο που είναι:
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: Ένας (1) υπάλληλος
ΠΕ Οικονομικός Υπάλληλος: Ένας (1) υπάλληλος
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Τοπίου: Ένας (1) υπάλληλος
ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών: Ένας (1) υπάλληλος
ΤΕ Λογιστικού: Ένας (1) υπάλληλος
ΤΕ Μηχανικών - Πολιτικών Έργων Υποδομής: Ένας (1) 

υπάλληλος
ΔΕ Διοικητικοί: Τρεις (3) υπάλληλοι
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (βοηθητικό προσωπικό): 

Ένας (1) υπάλληλος
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: Ένας (1) υπάλληλος
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας: Ένας (1) υπάλληλος, 

αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για μέγιστο 

αριθμό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου συνολικά, 
εξήντα δύο (62) υπαλλήλων και για μέγιστο αριθμό απα-
σχολούμενων με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου, 
δώδεκα (12) υπαλλήλων του Δήμου Αριστοτέλη, μέχρι 
την 22η ώρα, κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017 (δηλ. 
από 01/07/2017 έως 31/12/2017). Οι κατά ως άνω ώρες 
απογευματινής εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνουν 
τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο κατά το Β΄ 
εξάμηνο του έτους 2017, με την προβλεπόμενη από το 
νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προαναφερόμε-
νων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω 
προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες της Υπηρεσίας.

Α) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Διοικητικό προσωπικό
- Για δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους, που ασκούν 

καθήκοντα Ληξίαρχου, διακόσιες σαράντα (240) ώρες.
- Για έναν (1) διοικητικό υπάλληλο, που τηρεί τα πρα-

κτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, 
εκατόν είκοσι (120) ώρες.

- Για τους δέκα εννέα (19) διοικητικούς και οικονομι-
κούς υπαλλήλους (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), εκατόν εβδομήντα (170) 
ώρες συνολικά.

2. Προσωπικό Πολιτισμού, Αθλητισμού, και Κοινωνικής 
Πολιτικής: Ενενήντα (90) ώρες συνολικά, για:

Δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.
Μία (1) ΔΕ Μαγείρων.
Μία (1) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.
Ένας (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτής.
3. Προσωπικό καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού (Μό-

νιμοι): Εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά, για:
Τρείς (3) ΔΕ Ηλεκτρολόγων.
Έντεκα (11) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων.
Ένας (1) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων - Λεωφορείων.
Ένας (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων - σαρώ-

θρων.
Τρείς (3) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.
Πέντε (5) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Ένας (1) ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.
Ένας (1) ΥΕ Κλητήρων-Γενικών Καθηκόντων.
Ένας (1) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
4. Προσωπικό ύδρευσης: Ογδόντα (80) ώρες συνολικά 

για:
- Δύο (2) ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών.
- Τρεις (3) ΔΕ Τεχνιτών Αποχέτευσης.
5. Προσωπικό Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών: ογδό-

ντα (80) ώρες συνολικά για:
- Έναν (1) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
- Έναν (1) ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
- Έναν (1) ΤΕ Έργων Υποδομής.
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ
1. Διοικητικό προσωπικό
- Για έναν (1) διοικητικό υπάλληλο, που ασκεί καθήκο-

ντα Ληξίαρχου, εκατόν είκοσι (120) ώρες.
- Για τους έξι (6) διοικητικούς και οικονομικούς υπαλ-

λήλους (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά.
2. Προσωπικό καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού:
- Εκατόν δέκα (110) ώρες συνολικά, για
- Έναν (1) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
- Έναν (1) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
- Έναν (1) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.
3. Προσωπικό Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών: Ογδό-

ντα (80) ώρες συνολικά για:
- Έναν (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Τοπίου.
- Έναν (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών
- Έναν (1) ΤΕ Μηχανικών - Πολιτικών Έργων Υποδομής
Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών υπερωρι-

ακής απασχόλησης και των υπαλλήλων, θα βεβαιώνεται 
με υπηρεσιακό σημείωμα από τους αρμόδιους προϊστα-
μένους Τμημάτων καθώς και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιερισσός, 10 Μαΐου 2017 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΗΣ

Ι

Αριθμμ. 13/2017 (3)

    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε πρα-

κτικογράφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή-

μου Βισαλτίας.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
(Αριθμ. συνεδρίασης 3/2017) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 άρθρο 49 του ν. 3584/2007.
2. Το άρθρο 5 της αριθμ. 43254/31.07.2007 του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 1492/17.08.2007, τ. Β΄).
3. Την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 2/3894/022/ 

07.03.2008 (ΦΕΚ 385/2008, τ. Β΄).
4. Το ν. 3986/2011.
5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
6. Το άρθρο 7 του κανονισμού διοίκησης και λειτουρ-

γίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Δήμου Βισαλτίας.

7. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ-
γούνται κατά μήνα για την αντιμετώπιση της τήρησης 
των πρακτικών και της γραμματειακής υποστήριξης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Βισαλτίας, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση 
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 
Κ.Α. 15.6051.01 και Κ.Α 15.6041.01 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενός (1) 
υπαλλήλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βι-
σαλτίας: Μπάγκαλα Αναστασία του Στέργιου, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού, κατά το χρονικό διάστημα έως και 
31/12/2017, για είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, με την προ-
βλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση για την κάλυψη 
των προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού 
ως ανωτέρω θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες της υπηρεσίας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Νιγρίτα, 10 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΑΜΗΣ  

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