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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11199 (1)

  Κηδεία του Λάμπρου Παπαδήμα με δημόσια δαπάνη.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ−
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 409/1976 «Περί κα−

θορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι 
δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976) όπως εκάστοτε ισχύει

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 84/2009 «Κύρωση 
Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων» 
(ΦΕΚ 108 Α/9.7.2009)

3. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό, 
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός Λάμπρος 
Παπαδήμας, αποφασίζουμε:

α. Να τελεσθεί η κηδεία του Λάμπρου Παπαδήμα με δη−
μόσια δαπάνη.

β. Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που προ−
σήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

F
        Αριθμ. Φ. 842.10/5/282358 Σ. 895 (2)
Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών Υπαλλή−

λων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ) υπηρεσι−
ών Π.Ν., Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) και Μετοχικού 
Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), κατά το έτος 2015 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
   Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/27−10−11/τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

β. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−12/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις 
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω−
μένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ. Το άρθρο 176 του Ν. 4261/14 (ΦΕΚ 107/5−5−14/τ.Α΄) «Πρό−
σβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρή−
σεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση 
του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.»

δ. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από τους 
Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυτικού (ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών και απρόβλε−
πτων αναγκών.

ε. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται για την 
υπερωριακή απασχόληση των Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΠΥ−
ΣΕΙΔ) του Πολεμικού Ναυτικού, έχει εγγραφεί στον Π/Υ ΓΕΝ 
έτους 2015 και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0511 (Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία) ύψους 130.000,00 € και τον ΚΑΕ 
0512 (Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες) ύψους 230.000,00 €, ενώ για τις υπηρε−
σίες NATO/Ναύσταθμος Κρήτης η δαπάνη καλύπτεται από 
πιστώσεις NATO ΚΑΕ 4711 (Συμμετοχή των λοιπών κρατών 
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μελών NATO σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ει−
δικών αποθηκών NATO) και 4712 (Συμμετοχή των λοιπών 
κρατών μελών NATO σε δαπάνες σταθμού FORACS Κρήτης).

στ. Τη με Φ. 451/41/10623/Σ. 144/1−3−2000/ΕΠΥΕΘΑ/ΔΣΣΑΔ 
υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι Υπηρε−
σίες του ΠΝ που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση.

ζ. Το με Φ.844/154480/Σ. 1937//20−11−2014 έγγραφο του ΠΒΚ, 
από το οποίο προκύπτει η υπερωριακή απασχόληση του 
Προσωπικού (ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) του ΠΒΚ και το γεγονός ότι η υπε−
ρωριακή αποζημίωση ύψους 38.668,82 € θα καλυφθεί από τον 
οικείο Π/Υ και από τους ΚΑΕ 1308 και 1413.

η. Το υπ' αριθμ. 59/23−10−2014 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΝ, από 
το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή αποζημίωση για τους 
απασχολούμενους στο ΝΠΔΔ του Υπουργείου (ΜΤΝ), ύψους 
8.750,00 €, θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ και τον ΚΑΕ 
0261, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, για 
εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συμπλήρωση των 
υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, του Πολιτικού 
Προσωπικού (ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) των Υπηρεσιών του Πολεμικού Ναυ−
τικού, του ΠΒΚ και του ΜΤΝ, η οποία κρίνεται απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσια−
κών αναγκών, κατά το έτος 2015 για τους παρακάτω λόγους:

α. Την ύπαρξη υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν σε 8ωρη, 
12ωρη και 24ωρη βάση.

β. Την επιχειρησιακή απασχόληση των Μονάδων του ΠΝ, 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη επιθεώρηση 
μηχανημάτων − συσκευών και αποκατάσταση βλαβών.

γ. Την μείωση του πολιτικού προσωπικού, λόγω συνταξι−
οδοτήσεως και μη αναπληρώσεως του.

δ. Το γεγονός, ότι οι ανάγκες τόσο στα συνεργεία, όσο 
και στις λοιπές υπηρεσίες του ΠΝ, δεν είναι προκαθορισμέ−
νες, ώστε να προγραμματίζονται οι εργασίες, αλλά είναι 
κυρίως έκτακτες και ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις 
επισκευής σε συνάρτηση με την επιχειρησιακή ετοιμότητα 
των πολεμικών πλοίων.

2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελεσθεί 
ως ακολούθως:

α. Για παροχή απογευματινής εργασίας
(1) Από 105 Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέχρι 

9.750 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 25 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−

καίου Αορίστου Χρόνου και μέχρι 6.000 ώρες εργασίας 
(ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).

(3) Από 86 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ και 
ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 20.640 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).

(4) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ και μέχρι 240 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 4711).

(5) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/FORACS 
και μέχρι 4.560 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).

(6) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι 240 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 4712).

(7) Από 15 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής Κρήτης 
και μέχρι 3.320 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ ΠΒΚ.)

(8) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του Πεδίου Βολής Κρήτης και μέχρι 100 
ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1413 Π/Υ Π.Β.Κ.)

(9) Από 8 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΜΤΝ και μέχρι 1.920 
ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0261, Π/Υ ΜΤΝ ).

β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τη 
διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.

(1) Από 55 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 5.532 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).

(2) Από 86 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ και 
ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 33.024 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).

(3) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ και μέχρι 192 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 4711).

(4) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/FORACS 
και μέχρι 3.648 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712)

(5) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι 192 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 4712).

(6) Από 15 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι 4.022 
ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).

(7) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του Π.Β.Κ. και μέχρι 90 ώρες εργασίας 
(ΚΑΕ 1413 Π/Υ Π.Β.Κ).

γ. Προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας (Βάρδιες).

(1) Από 105 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 46.612 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).

(2) Από 25 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου και μέχρι 18.500 ώρες εργασίας 
(ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).

(3) Από 86 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ και 
ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 49.536 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4711).

(4) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ και μέχρι 576 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 4711).

(5) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/FORACS 
και μέχρι 5.472 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).

(6) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι 576 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 4712).

(7) Από 2 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι 864 
ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 4024/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 176 
του Ν. 4261/14, η απογευματινή υπερωριακή εργασία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες κατ’ άτομο εξαμηνιαί−
ως. Ειδικά στην καθ' υπέρβαση εργασία, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατ’ άτομο εξαμηνιαίως η αμοιβή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και τις ενενήντα έξι (96) ώρες 
κατ’ άτομο εξαμηνιαίως η αμοιβή κατά τη νυχτερινή εργασία.

4. Στην ανωτέρω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και πε−
ρισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συνολικού αριθμού 
των εγκρινόμενων ωρών, κατόπιν σχετικής έγκρισης ΓΕΝ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

F
    Αριθμ. 13611/274 (3)

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2015, ως ημέρας
υποχρεωτικής αργίας. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του A.N. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης 

Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/14 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:
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1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2015 ως ημέρα υποχρεωτικής 
αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνι−
κές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι 
οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
F

    Αριθμ. Φ.80425/11127/Δ9/3455 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης κατά τις 

εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες πέραν ή 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των μο−
νίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης 
της Διοίκησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για το έτος 2015.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 

Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν−
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).

4. Το Π.Δ. 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» 
(ΦΕΚ 31 Α΄).

5. Την αριθ. Υ147/30−3−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Δημήτριο Στρατούλη» (ΦΕΚ 483 Β΄).

6. Την αριθμ. Φ.10021/οικ.9075/1213/12−4−2012 (ΦΕΚ 1404 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης «Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων της Δι−
εύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Θεσσαλονίκης».

7. Το πρόγραμμα Καταργήσεων και Συγχωνεύσεων Μο−
νάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ είναι σε εξέλιξη και για το έτος 2015 
με τακτές ημερομηνίες ολοκλήρωσης των ενεργειών προς 
κατάργηση−συγχώνευση συγκεκριμένων Μονάδων. Οι βασικές 
εργασίες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέ−
γασης στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του 
Ιδρύματος συνίστανται στα εξής: μεταφορά−μεταστέγαση 
των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης σε ένα κτίριο, επι−
σκέψεις σε όλες τις εμπλεκόμενες Μονάδες (καταργούμενες 
ή υποδοχής συγχωνευόμενων), διαχείριση της συγχώνευ−
σης ή κατάργησης, μελέτες λειτουργικών αναδιαρρυθμίσε−
ων, κατασκευές και διαχείριση του υπάρχοντος εξοπλισμού, 
με παράλληλη δράση τη συνεργασία με τους κατά τόπους 
Δήμους για τη δημιουργία Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης 
σε παραχωρηθέντες χώρους στα Δημοτικά Διαμερίσματα.

8. Την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και σε άλλους φο−
ρείς [Π.Ε.Δ.Υ.−Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ν. 3918/2011, Ν. 4038/2012 και Ν. 
4238/2014)].

9. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφα−
ση αυτή ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών 

χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τεσσάρων λε−
πτών (293.333,04 €) περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη 
πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ έτους 2015, ο 
οποίος εγκρίθηκε με την 155/Συν.37η/11−12−2014 απόφαση του 
Δ.Σ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την με αριθ. Φ. 10021/47844/2736/20−1−2015 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, στους ΚΑΕ 0261 και 0263, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχό−
λησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες 
πέραν ή προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των 
μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης 
της Διοίκησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για το έτος 2015, ως εξής:

1. Για εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών 
εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας:

α. για εβδομήντα τέσσερις (74) υπαλλήλους κλάδων ΠΕ και 
TE, δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα δύο (15.392) ώρες.

β. για εβδομήντα τέσσερις (74) υπαλλήλους κλάδων ΔΕ και 
ΥΕ, τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα έξι (31.376) ώρες.

2. Για εργασία που παρέχεται κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:

α. για εβδομήντα τέσσερις (74) υπαλλήλους κλάδων ΠΕ 
και TE, επτά χιλιάδες τετρακόσιες (7.400) ώρες.

β. για εβδομήντα τέσσερις (74) υπαλλήλους κλάδων ΔΕ 
και ΥΕ, έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (11.840) ώρες.

Οι ως άνω ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) 
ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους 
και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο.

Η κατανομή των παραπάνω ωρών υπερωριακής απασχό−
λησης θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ 
και η πραγματοποίησή τους διαπιστώνεται με βεβαίωση 
του οικείου προϊσταμένου διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
F

    Αριθμ. 1879/43963 (5)
Τροποποίηση καταστατικού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

• του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοι−
νοτήτων».

• του άρθρου 16, παρ. 2 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013) 
Άρθρο 2 Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της από 31.12.2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγό−
ντων 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» σύμφωνα 
με το οποίο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
αφορούν μεταξύ άλλων στην τροποποίηση δημοτικών κοι−
νωφελών επιχειρήσεων, εγκρίνονται με πράξη του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



7386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

• του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας».

• του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98) "Κώδικας 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση − Κυβερνητικά Όργανα" σχε−
τικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις. 

2. Την αριθ. οικ. 2990/18604/23−02−2011 (ΦΕΚ 385/Β') απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας − Στερεάς Ελλάδας, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Γ.Γ.» στους προϊσταμένους των οργα−
νικών μονάδων της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας.

3. Την αριθμ. 20202/4124/23−4−2008 (ΦΕΚ 960/Β/23−5−2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελ−
λάδας "Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» σε Δημο−
τική Κοινωφελή Επιχείρηση Λαμιέων"

4. Το αριθμ. 14175/11−3−2015 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων 
με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας η αριθμ. 86/2015 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία απο−
φασίζεται η τροποποίηση του καταστατικού συγκρότησης 
Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης , ως προς τα 
άρθρα 2α, 2δ και 3, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 86/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, με την οποία τροποποιείται 
το καταστατικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, ως προς τα άρθρα 2α, 2δ και 3 ως εξής:

2α.Τέσσερις (4) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των 
οποίων ο ένας θα προέρχεται από την μειοψηφία.

2δ. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρη−
ση, υποδεικνυόμενος από την Γενική Συνέλευση τους(όταν 
ο αριθμός των εργαζομένων στην Επιχείρηση είναι μεγα−
λύτερος των 20, ορίζεται εκπρόσωπος τους στο Δ.Σ., υπο−
δεικνυόμενος από τη Γενική τους Συνέλευση, μειούμενου 
κατά έναν (1) του αριθμού των δημοτών.

3. Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι 50 χρόνια από τη δη−
μοσίευση της κατά το νόμο απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζε−
ται πενταετής και ταυτίζεται με τη δημοτική περίοδο, παρατει−
νόμενη μέχρι την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ., όχι πέραν του 
τριμήνου από την εγκατάσταση κάθε νέας δημοτικής Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 20202/4124/23−4−2008 (ΦΕΚ 
960/Β/23−5−2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας περί μετατροπής της Δημοτικής 
Επιχείρησης "Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης (ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ.Ρ.)" σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λαμιέων.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λαμία, 31 Μαρτίου 2015 
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Ο Γενικός Διευθυντής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

F
    Αριθμ. 24765 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για τους 

υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρήτης, για το έτος 2015. 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/

Α΄/27−10−2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με 
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄/5− 

5−2014), «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».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».

4. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών 
του συνόλου σχεδόν των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης.

5. Την έλλειψη του απαιτούμενου αριθμού υπαλλήλων 
στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και το ότι εκ του 
γεγονότος αυτού οι υπάλληλοι απασχολούνται πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δα−
πάνη ύψους, 471.247,38 €, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015, της Περιφέρειας 
Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με 
αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, για τους υπαλλήλους 
της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2015.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί υπερωρι−
ακά συνολικά για την Περιφέρεια Κρήτης, ανέρχεται στους 
οκτακόσιους εξήντα πέντε (865) και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εκατόν εί−
κοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο, για το πρώτο εξάμηνο κάθε 
έτους και εκατόν είκοσι (120) για το δεύτερο.

Στους παραπάνω υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται Προ−
ϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης. Ειδικότερα:

− Για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης (έδρα) και 
της Π.Ε. Ηρακλείου θα απασχοληθούν συνολικά τετρακό−
σιοι εξήντα τρεις (463) υπάλληλοι, καθώς βεβαιώνεται στον 
προϋπολογισμό της Ενότητας Περιφέρειας 00 οικονομικού 
έτους 2015 ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον Φορέα 
072−00 που θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0511 ποσού 67.000.00 € 
και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01 οικονομικού 
έτους 2015, ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον Φορέα 
072−00 που θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0511 ποσού 190.000.00 €.

− Για την Π.Ε. Λασιθίου θα απασχοληθούν εκατό δύο (102) 
υπάλληλοι και έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που θα βαρύ−
νουν τον ΚΑΕ 0511 ποσού 70.000,00 €.

− Για την Π.Ε. Ρεθύμνης θα απασχοληθούν εκατό (100) 
υπάλληλοι και έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που θα βαρύ−
νουν τον ΚΑΕ 0511 ποσού 64.247,38 €.

− Για την Π.Ε. Χανίων θα απασχοληθούν διακόσιοι (200) 
υπάλληλοι και έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που θα βαρύ−
νουν τον ΚΑΕ 0511 ποσού 80.000,00 €.

Για κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης θα εκδοθεί 
απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχό−
λησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμ−
μετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο της απασχόλησης, 
το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον 
καθένα, ανά μήνα.

Η παρακολούθηση και βεβαίωση της υπερωριακής απα−
σχόλησης θα γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων των 
Διευθύνσεων και οι σχετικές καταστάσεις θα θεωρούνται 
από τον Περιφερειάρχη για τις υπηρεσίες της έδρας της 
Περιφέρειας και των οικείων Αντιπεριφερειαρχών για τις 
υπηρεσίες που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηράκλειο, 25 Φεβρουαρίου 2015 

Ο Περιφερειάρχης

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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