
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολο-
κλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για την 
ενίσχυση του με το κίνητρο της επιχορήγησης».

2 Μεταβίβαση και Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού 
σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγω-
γείου.

3 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπια-
γωγείου με ΜΦΠΑΔ.

4 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.

5 Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου 
με αριθμ. 40 «Τροποποίηση διατάξεων Ειδικού 
Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου αριθμ. 39 «Φορτο-
εκφόρτωση αδρανών υλικών και συσκευασμένων 
φορτίων, που μεταφέρονται με Φ/Γ πλοία στους 
λιμένες Μυκόνου».

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το Β’ εξάμηνο 
του έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Υπαγωγή 

στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολο-

κλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. 

«ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για την 

ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης».

Με την υπ’  αριθ. 62533/2.6.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’  αριθμ. 22774/

ΥΠΕ/5/02398/Ε/Ε_1/1/ν.  3299/04/13.5.2014 (ΦΕΚ  τ.Β’/ 
1462/5.6.2014) απόφασης «Υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ολοκλήρωση και πιστοποίηση 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου 
της επιχείρησης «ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
με δ.τ. «ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για την 
ενίσχυσή του με το κίνητρο της επιχορήγησης» (άρθρο 1, 
παρ. 1 και άρθρο 2, εδάφιο 1 της απόφασης), λόγω μετα-
βολής της επωνυμίας της επιχείρησης σε «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και μεταβολής της εταιρικής της 
σύνθεσης, η οποία γίνεται από ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-
ΔΗΣ με ποσοστό συμμετοχής 50% και ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑΔΟΥ με ποσοστό συμμετοχής 50%, σε ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ με ποσοστό συμμετοχής 99% και ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ με ποσοστό συμμετοχής 1,00%.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, 
θεωρεί ται ότι παραμένει Πολύ Μικρή επιχείρηση, το δε 
εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εξήντα 
δύο χιλιάδων ευρώ (62.000€).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 22774/ΥΠΕ/5/ 
02398/Ε/Ε_1/1/ν. 3299/04/13.5.2014 (ΦΕΚ  τ.Β’/1462/ 
5.6.2014) απόφασης.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7 
του ν. 4399/2016 και την υπ’  αρ. 77685/21.7.2016 υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του 
τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός  Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. Βαθμ. Προτερ. 94564/Δ1 (2)
Μεταβίβαση και Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού 

σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Νηπια-

γωγείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/ 

τ.Α΄/1-09-1977).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 και Θ5 της παρ. Θ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/ 
12.10.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τρο-
ποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδο-
τικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
πρώτου του ν.  4152/2013 (ΦΕΚ  107/τ.Α΄/9-05-2013) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α,268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10-01-2014) «Άδεια εγκατά-
στασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες 
διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/ 
τ.Α΄/15.05.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
και άλλες διατάξεις», του άρθρου 49 του ν. 4278/2014 
(ΦΕΚ  157/τ.Α΄/04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 
(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016).

3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/ τ.Β΄/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/ 3-04-2013).

4. Τις με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 και 10138/
ΙΑ/18-11-12 υπουργικές αποφάσεις «Καθορισμός απαι-
τούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 3324/ 
τ.Β΄/12-12-2012 και ΦΕΚ 3057/τ.Β’/2012).

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.Α/167865/Δ5/06.11.2013 
(ΦΕΚ 472/τ.Β’/25.2.2014) υπουργική απόφαση του Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου.

6. Την από 29-9-2016 αίτηση του Μάνεση Παναγιώτη.
7. Τις με αριθμ. πρωτ. 167563/ΓΔ4/10-10-2016 και 

58560/Δ1/4-4-2017 αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/60581/11-11-2016 διατύ-

πωση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση.
10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5-11-2016) διορισμού 

του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, από το σχολικό έτος 2016-2017, την με-
ταβίβαση και τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/ 
167865/Δ5/06-11-2013 (ΦΕΚ 472/τ.Β’/25-2-2014) άδειας 
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Νη-
πιαγωγείου από τον ΜΑΝΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην εταιρεία 
« ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΕΣΗ IKE» για τρεις (3) αίθουσες 
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οχτώ (28) νηπίων, 
είκοσι έξι (26) νηπίων και δεκαεννέα (19) νηπίων αντί-
στοιχα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΕΙΟ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Πράσινου 
Λόφου 49, στο Ηράκλειο Αττικής με νόμιμη εκπρόσωπο 
στο Υπ. Π.Ε.Θ. την Μάνεση Σοφία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Βαθμ. Προτερ. 94560/Ν1 (3)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/ 

τ.Α΄/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.  4111/2013 
(ΦΕΚ  18/τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι-
καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 
του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοι-
πές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 
του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/ 10-01-2014) «Άδεια εγκα-
τάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 49 του 
ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/04-08-2014) «Φάροι, Στρα-
τολογία και άλλες διατάξεις».

3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/ τ.Β΄/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αρ.34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/ 3-04-2013).

4. Την αρ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/ 12-12-2012).

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/138102/Δ5/27-09-2013 
(ΦΕΚ 287/τ.Β’/10-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ 
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«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

6. Την από 23-3-2017 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου 
Χοντάλα Παναγιώτας.

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/56238/12-10-2016 διατύ-
πωση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5-11-2016) διορισμού 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/138102/
Δ5/27-09-2013 (ΦΕΚ 287/τ.Β’/10-2-2014) υπουργική από-
φαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
με ΜΦΠΑΔ ως προς τη δυναμικότητα των νηπίων και το 
διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος 
2017-2018, χορηγούμε στο Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟ-
ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», άδεια ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου για μια (1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμι-
κότητας είκοσι οχτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑ-
ΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ-
ΔΕΜΟΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Δωδεκα-
νήσου 6 στο Δήμο Αλίμου, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
ΥΠΠΕΟ την ΧΟΝΤΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Βαθμ. Προτερ. 94568/Ν1 (4)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικού Σχολείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/ 

τ.Α΄/1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.  4111/2013 
(ΦΕΚ  18/ τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντι-
καταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 
του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοι-
πές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/ 10-01-2014) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 49 του 
ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α΄/04-08-2014) «Φάροι, Στρα-
τολογία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 29 του 
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016).

3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/ τ.Β΄/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αρ.34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/ 3-04-2013).

4. Την αρ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/ 12-12-2012).

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.Α./135726/Δ5/24-09-2013 
(ΦΕΚ 299/τ.Β’/11-2-2014) όπως τροποποιήθηκε με την 
με αριθ. πρωτ. 84904/Δ1/28-5-2015 (ΦΕΚ  1141/τ.Β’/ 
16.6.2015) Υ.Α τροποποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου 
«ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ».

6. Την από 26-09-2016 αίτηση του νομίμου εκπροσώ-
που της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ».

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/901/13-01-2017 διατύπωση 
θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5-11-2016) διορισμού 
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α./135726/
Δ5/24-09-2013 (ΦΕΚ 299/τ.Β’/11-2-2014) όπως τροπο-
ποιήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 84904/Δ1/28-5-2015 
(ΦΕΚ 1141/τ.Β’/16-6-2015) υπουργική απόφαση άδειας 
του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-
Δημοτικού Σχολείου ως προς τη δυναμικότητα των 
αιθουσών, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην «ΓΕ-
ΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ», άδεια ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Δημοτικού 
Σχολείου, τεσσάρων (4) αιθουσών δυναμικότητας είκοσι 
τριών (23) μαθητών έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΑΘΟ-
ΕΡΓΙΑΣ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Ναυ-
πλίου 11, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής με νόμιμο εκπρό-
σωπο στο ΥΠΠΕΘ τον ΜΑΡΟΥΚΙΑΝ ΧΑΜΠΙΚ-ΣΑΧΑΚ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 2133.2/41190/2017 (5)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μυκό-

νου με αριθμ. 40 «Τροποποίηση διατάξεων Ει-

δικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου αριθμ. 39 

«Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και συ-

σκευασμένων φορτίων, που μεταφέρονται με 

Φ/Γ πλοία στους λιμένες Μυκόνου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (β) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

β) Του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

δ) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α’ 170).

ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Τον αριθμ. 40 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Μυκό-
νου, ο οποίος υπεβλήθη με την αριθμ. πρωτ.: 2133.2/ 
266/2017/30-03-2017 αναφορά της Λιμενικής Αρχής Μυ-
κόνου, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα 
που αφορούν στη φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών 
και συσκευασμένων φορτίων, που μεταφέρονται με Φ/Γ 
πλοία στους λιμένες Μυκόνου.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 28056/327/15-03-2017 γνώμη 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα 

Μυκόνου με αριθμ. 40

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΟ 40
«Τροποποίηση διατάξεων Ειδικού Κανονισμού Λι-
μένα Μυκόνου αριθμ. 39 “Φορτοεκφόρτωση αδρα-
νών υλικών και συσκευασμένων φορτίων, που με-
ταφέρονται με Φ/Γ πλοία στους λιμένες Μυκόνου”».

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (β) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

β) Του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α’ 39).

γ) Του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

ε) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α’ 170).

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό Κα-
νονισμό Λιμένα:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στην πε-
ριφέρεια δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Μυκόνου, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού 
Λιμένα Μυκόνου με αριθμό 39

Το άρθρο 2 του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου 
με αριθμό 39 (Β’ 917/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2
1. Η εκφόρτωση στους λιμένες Μυκόνου αδρανών 

υλικών (χαλίκι, άμμος κ.λπ.), καθώς και συσκευασμένων 
υλικών οικοδομών (τσιμέντο, τούβλα κ.λπ.), επιτρέπεται:

(α) Στο Λιμένα «ΛΟΥΛΟΣ» καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους.

(β) Στη Ράμπα έξι (06) του Νέου Λιμένα Μυκόνου 
(Τούρλος), για τα συσκευασμένα υλικά, καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους, πλην του μήνα Αυγούστου, καθώς και 
πλην της χρονικής περιόδου επτά (07) ημερών πριν και 
μετά την εορτή του Πάσχα. Κατ’ εξαίρεση, λόγω δυσμε-
νών καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας, 
κατόπιν έγκρισης της Λιμενικής Αρχής Μυκόνου, επιτρέ-
πεται η διενέργεια φορτοεκφόρτωσης συσκευασμένων 
υλικών στον Παλαιό Λιμένα Μυκόνου.

(γ) Στη Ράμπα έξι (06) του Νέου Λιμένα Μυκόνου 
(Τούρλος), για τα αδρανή υλικά, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, πλην των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 
και Σεπτεμβρίου, καθώς και πλην της χρονικής περιόδου 
επτά (07) ημερών πριν και μετά την εορτή του Πάσχα. 
Κατ’ εξαίρεση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή για 
λόγους ανωτέρας βίας, κατόπιν έγκρισης της Λιμενικής 
Αρχής Μυκόνου, επιτρέπεται η διενέργεια φορτοεκφόρ-
τωσης αδρανών υλικών στον Παλαιό Λιμένα Μυκόνου. 
Επίσης, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται, στην περίπτωση δη-
μοσίων έργων και έργων κοινωφελών σκοπών, η εξέταση 
αιτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για φορτοεκφόρτωση 
αδρανών υλικών την προαναφερόμενη απαγορευτική 
περίοδο.

2. Απαγορεύεται απολύτως η εναπόθεση των αδρανών 
υλικών, καθώς και των συσκευασμένων υλικών οικοδο-
μών σε όλους τους λιμένες της Μυκόνου, οι δε παραλή-
πτες αυτών υποχρεούνται στην άμεση παραλαβή τους.»

Άρθρο 3
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού, η εκτέλε-
ση του οποίου ανατίθεται στη Λιμενική Αρχή Μυκόνου, 
ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές και αστικές 
ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και 
στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του 
ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μύκονος, 30 Μαρτίου 2017

Ο Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Καραμήτσας Παναγιώτης

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 500 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το Β’ εξάμη-

νο του έτους 2017.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν.  3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28.07.2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013, του 
άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 4258/2014 και του άρθρου 176 
του ν. 4261/2014.

4. Τις υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 και 
οικ.2/41768/0022/20.05.2014 εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

5. Την υπ’ αριθμ.9440/8197/26.02.2013 απόφαση 
του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ  621/ 
τ.Β΄/15.3.2013) περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας.

6. Την υπ αριθμ.77655/51704/13.1.2015 απόφαση του Γ.Γ 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 122/ τ.Β/21.1.2015) 
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορι-
σμένων υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου- Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου».

8 Τις υπ’ αριθμ. 159/3.4.2015 και 547/15.10.2015 απο-
φάσεις Δημάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

9. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη συνο-
λικού ύψους 71.250 €, η οποία θα επιβαρύνει τις εγγε-
γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 
έτους 2017 πιστώσεις με ΚΑ ως εξής:

10.6012.0001,10.612.0003 10.6022.0001,15.6012.0001, 
15.6022.0001, 20.6012.0001, 20.6022.0001, 25.6012.0001, 
25.6022.0001, 30.6012.0001, 30.6022.0001, 35.6012.0001, 
45.6012.0001.

10. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωρι-
ακή απασχόληση του προσωπικού του Δήμου για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται:

-Συνεχής λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
-Λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου κατά τις 

Κυριακές και αργίες.
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-Εποπτεία, συντήρηση και επισκευή βλαβών του δικτύου ύδρευσης -αποχέτευσης, πλατειών,κήπων κ.λπ.
-Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, επιβλέψεις εγκαταστάσεων σε εκδηλώσεις και εθνικές 

επετείους.
-Αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια, τοποθετήσεις εξέδρων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
-Αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στις Οικονομικές -Διοικητικές Υπηρεσίες πέραν του κανονικού 

ωραρίου (τέλεση πολιτικών γάμων, συνεδριάσεις Δημοτικού και Τοπικών Συμβουλίων, Ληξιαρχικά καθήκοντα).
-Αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων,πυρασφάλεια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της μεγάλης 

δασικής έκτασης με τη συνδρομή όλων των υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε κατ’ ανώτατο όριο, υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα, έως 120 ώρες ανά υπάλληλο 

το εξάμηνο, νυχτερινή εργασία από 22η μέχρι 6η πρωινή ώρα έως 96 ώρες ανά υπάλληλο, εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών έως 96 ώρες ανά υπάλληλο, για το προσωπικό του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ως εξής:

Με βάση τα κατωτέρω στοιχεία καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας του οικονομικού έτους 2017 και η δαπάνη που θα προκληθεί 
θα βαρύνει τους κωδικούς ανά υπηρεσία όπως προϋπολογίσθηκαν ή όπως τυχόν αναμορφωθούν.

Αριθμός Υπαλλήλων ανά Διεύθυνση,
Τμήμα και Γραφείο

Ώρες Υπερωριακής Εργασίας 
πέραν της υποχρεωτικής

Προγραμματισμός
έτους 2017

Ώρες για εργασία Κυριακών και 
Εξαιρέσιμων πέραν της

υποχρεωτικής Προγραμματι-
σμός έτους 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ

100 ώρες

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δυο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ

200 ώρες

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ

240 ώρες

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ

180 ώρες

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας TE
Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ

140 ώρες

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ

120 ώρες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ

120 ώρες

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ

200 ώρες

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Τέσσερις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ

260 ώρες

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας TE
Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ

380 ώρες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ

100 ώρες

Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας TE
Δεκαπέντε υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
Τέσσερις υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ

2.000 ώρες 1.300 ώρες
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ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τέσσερις υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ

700 ώρες 500 ώρες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δεκαεπτά υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
Είκοσι επτά υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ

4.250 ώρες 3.200 ώρες

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας TE
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ
Τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ

500 ώρες 300 ώρες

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δυο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ

140 ώρες

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Οκτώ υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ

230 ώρες 200 ώρες

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δυο υπάλληλοι κατηγορίας TE

150 ώρες 80 ώρες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ένας υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ

150 ώρες

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ

60 ώρες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ

50 ώρες

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ

50 ώρες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Δύο υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ

50 ώρες

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ

10.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 19.000,00

10.6012.0003 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.300,00

10.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.200,00

15.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.500,00

15.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.000,00

20.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 64.000,00

20.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 28.000,00

25.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8.000,00

25.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.000,00

30.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 7.000,00
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30.6022.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.500,00

35.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3.000,00

45.6012.0001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2.000,00

Η ισχύς της παρούσας απόφασης λήγει στις 31.12.2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μάνδρα, 8 Ιουνίου 2017

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

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