
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής Κυβέρ-
νησης ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 
(Β΄ 2627) υπουργικής απόφασης με θέμα: Εγγρα-
φές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα 
Επαγγελματικά Λύκεια.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
Δήμου Καλαβρύτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 49354 (1)
  Έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού οι-

κονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής Κυβέρ-

νησης ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 143), ιδίως αρ. 63 αυτού,

β) της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 «Δα-
πάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 94),

γ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 50) και ισχύει, καθώς και του άρ-
θρου μόνου του ν. 4263/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2015-2018»,

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63 /2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98),

ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 116),

στ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208),

ζ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210),

η) του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 185),

θ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112),

ι) το ν. 4444/2016 «Κύρωση Κρατικού Προϋπολογι-
σμού Οικ. Έτους 2017» (ΦΕΚ Α΄ 234),

κ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄).

2. Την αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχο-
θεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Πα-
ρακολούθηση εκτέλεσης» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2934), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31.05.2016 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Κατάρτι-
ση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού 
Έτους 2017» (ΑΔΑ: 66Ρ6Η-ΟΛΗ).

4. Την αριθμ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29.12.2017 εγκύκλιο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Εκτέ-
λεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (ΑΔΑ: 
Ω27ΘΗ-ΣΞΛ).

5. Το αριθμ. 63619/ΔΠΕΦ/230/15.6.2016 έγγραφο και 
την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, το οποίο παρακολουθεί και κα-
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τευθύνει τους εποπτευόμενους φορείς για την κατάρτιση 
και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους/του 
και των τροποποιήσεων αυτών/αυτού, εντός των ορίων 
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά.

6. Την αριθμ. 136361 - 20/12/2016 (ΦΕΚ Β΄ 4249/ 
29.12.2016) υπουργική απόφαση έγκρισης του προϋ-
πολογισμού της ΜΟΔ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2017 
σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

7. Την απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493, 3/3/2017 (ΦΕΚ 677 
Β΄) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης και ειδικότερα το υποπρόγραμμα Β' της Τεχνικής 
Βοήθειας.

8. Το άρθρο 58, παρ. 3 του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47 Α΄), 
σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση του προσωπι-

κού των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και της ΜΟΔ Α.Ε.
9. Τα αριθμ. 856/17/ ΠΠ/ΙΠ/κχ από 17-3-2017 και 

1111/17/ΠΠ/ΙΠ/κχ από 11-4-2017 αιτήματα της ΜΟΔ 
Α.Ε. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το 
οικονομικό έτος 2017.

10. Την αριθμ. 46646 - 24/04/2017, εισήγηση του Γενι-
κού Δ/ντη Οικ. Υπηρεσιών, με θέμα «Έγκριση αναμορ-
φωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του 
φορέα Γενικής Κυβέρνησης με την επωνυμία ΜΟΝΑΔΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε.».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής Κυβέρνησης ΜΟ-
ΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε. τα βασικά οικονομικά μεγέθη 
του οποίου, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

1. ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 49.859.000 49.859.000 0

2. Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, που αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.

3. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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(=1+2+3+4+5+6+7) 47.727.000 49.859.000
1. 0 0

70+71+72
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2. 74 47.727.000 49.859.000
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60.00 60.01 30.000.000 30.624.000
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60.03 60.04 7.500.000 7.776.000

60.02

9. 61 1.674.000 2.015.000

10. 62 6.244.000 6.382.000

- 62.00 62.03 267.000 324.000

62.04 4.731.000 4.772.000

62.05 78.000 52.000

62.07 105.000 143.000

11. 63 + 54.08 88.08)+88.09

54.08 88.08)+88.09

12.

60.05+[64 64.11
64.12]+82.00+88.06+ 53.01

[44 44.14
44.15) 84

78.05] KAI 67
1.505.000 1.481.000

64.06 67**)

13. 65 16.18 1.000 1.000

14. 81.00 81.00.03
81.00.04

15. 1). [10-16]
16.18 803.000 1.580.000

[14] 97.000 114.000

16. 2).
2

[20-28]

0 0

*
67**

2017

45.00 45.13

3.

4. 45.00 45.13
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6.

43

31/12/2015

1 19.074.317
865

865

18.355.381

18.355.381

718.071

718.071

2 0

-
-

3 220.472
56.568

163.905

4 0

5 1.855.324
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Αριθμ. 71335/Δ4 (2)
    Τροποποίηση της αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 

(Β΄ 2627) υπουργικής απόφασης με θέμα: Εγγρα-

φές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών 

στα Επαγγελματικά Λύκεια.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παρ. 2 του άρθρου 

43 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 70/2015 (A΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων ...».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

8. Τις διατάξεις της αριθμ. 133381/Δ4/26-08-2016 
(Β΄ 2627) υπουργικής απόφασης «Εγγραφές - Μετεγ-
γραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά 
Λύκεια».

9. Την αριθμ. 71240/Β1/02-05-2017 εισήγηση του 
προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών περί μη 
πρόκλησης δαπάνης.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 133381/Δ4/26-08-2016
(Β΄ 2627) υπουργική απόφαση «Εγγραφές - Μετεγγραφές -
Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια» 
ως εξής:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης 

τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθεται παρ. 18 στην περίπτωση Α του άρθρου 

2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ως εξής: «Κάτοχοι 
πτυχίου του ν. 3475/2006 εγγράφονται για το σχολικό 
έτος 2016-2017 στη Β΄ τάξη στον ίδιο τομέα με αυτόν 
που αποφοίτησαν».

β) Μετά το εδάφιο: «Στη Β΄ ΤΑΞΗ, από το σχολικό έτος 
2016-2017 μετεγγράφονται:» και συγκεκριμένα η παρ. 1 
του άρθρου 2 της περίπτωσης Α της ανωτέρω υπουργι-
κής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «1. Προαχθέντες 
της Α΄ τάξης Ημερησίων και Β΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.».

γ) Η περίπτωση Β2 του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουρ-
γικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι 
πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου ή άλλου ισοτίμου πτυχίου (και 
όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη 
του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως είτε την 
απόκτηση μόνο πτυχίου ειδικότητας του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότη-
τας τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθη-
ση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να παρακο-
λουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα 
και Ειδικοτήτων για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας 
και Απολυτηρίου του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τρο-
ποποιήθηκε από το ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».

56.162

1.799.162

60 1.080

1.054

26

0

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2017 

Ο Υπουργός 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι
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2. Το άρθρο 14 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης 
τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτωση ι) της παρ. 1 του άρθρου 14 της ανω-
τέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: 
«ι) Απουσίες μαθητών/τριών λόγω συμμετοχής τους στις 
Εισιτήριες Εξετάσεις που διενεργούν τα Τμήματα των 
Σχολών Καλών Τεχνών για την εισαγωγή σπουδαστών 
στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών τους. Ο Σύλλογος Καθηγητών 
με εισήγηση του Υπευθύνου του Τμήματος εξετάζει κατά 
περίπτωση τις απουσίες του/της μαθητή/τριας με βάση 
τις ημερομηνίες που φέρουν τα παρακάτω έγγραφα που 
πρέπει να προσκομίσει ο μαθητής /τρία.

i. Βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών του μα-
θητή/τριας προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες 
εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Καλών Τεχνών.

ii. Βεβαίωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στις 
εισιτήριες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Καλών Τε-
χνών».

β) Μετά την περίπτωση ι) της παρ. 1 του άρθρου 14 
της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προστίθεται νέα 
περίπτωση ια) ως εξής: «α) Απουσίες μαθητών/τριών που 
οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες 
του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται 
αλλά δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, 
για τη μετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιού-
μενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.».

γ) Μετά την νέα περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 
14 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προστίθεται νέα 
περίπτωση ιβ) ως εξής: «ιβ) Απουσίες μαθητών/τριών 
μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και 
επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό δι-
άστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας όπως :

1. Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν 
άμεσα χειρουργική επέμβαση.

2. Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν 
άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο.

3. Θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες 
και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή 
σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε 
νοσοκομείο.

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμό-
νες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικες 
θα πρέπει:

1. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Σχολείου για την 
ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

2. Να προσκομίσουν με την αίτησή τους, στη Διεύ-
θυνση του Σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρι-
κή γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, 
η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή 
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή ii) νόμιμα 
εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας ή iii) Διευθυντή Πανεπι-
στημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην 
περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα 
του Διευθυντή του Κέντρου.

3. Η αίτηση του μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα 
κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατί-
θεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη 
του Συλλόγου Διδασκόντων όπου εξετάζεται το αίτημα 

και εφ' όσον ισχύουν οι προαναφερόμενες προϋπο-
θέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περί-
πτωση μαθητή το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στη Διεύθυνση 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Ειδικά για τους μαθητές που εμπίπτουν στις ανωτέ-
ρω διατάξεις, ο Σύλλογος Διδασκόντων με ειδική πράξη 
του στο τέλος του Β' τετραμήνου χαρακτηρίζει επαρκή 
τη φοίτηση της/του μαθήτριας/τη, όπου στις περιπτώ-
σεις που ορίζονται στην παρ. 2α, β, γ καθώς και στην 
παρ. 6.1α, β, γ του άρθρου 17 της αριθμ. 133381/Δ4/
12-08-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2627), στην 
παρ. 2γ) και την παρ. 6.1γ) του άρθρου 17 της ανωτέρω 
υπουργικής απόφασης, ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρί-
νεται η επίδοση του/της μαθητή/τριας, με Γενικό Μέσο 
Όρο της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από 
το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τε-
τραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδα-
σκομένων μαθημάτων, να είναι τουλάχιστον δέκα τρία 
(13) πλήρες και η διαγωγή του/της κοσμιότατη.

δ) Οι περιπτώσεις ια) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 14 
της ανωτέρω υπουργικής απόφασης μετονομάζονται σε 
ιγ) και ιδ) αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά, ισχύει η ανωτέρω υπουργική απόφα-

ση. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από το σχολικό έτος 
2016-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Μαΐου 2017 

Ο Υφυπουργός 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 74/2017 (3)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

Δήμου Καλαβρύτων. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

  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. 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
6. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 

που δημιουργούνται κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας Ληξιαρχείου πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας στις Δημοτικές Ενότητες Καλαβρύτων, Αρο-
ανίας, Κλειτορίας και Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.
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7. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού για 
την τήρηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Καλαβρύτων πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

8. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017,  
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας ανταποκριτή ΟΑΕΔ, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας στις Δημοτικές Ενότητες Καλαβρύ-
των, Αροανίας, Κλειτορίας και Παΐων του Δήμου Καλα-
βρύτων

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση, κατά το Β' εξάμηνο του έτους 2017, θα 
ανέλθει στο ποσό των 3.512,50 ευρώ και αναλύεται ως 
ακολούθως:

- ΚΑΕ 10-6012: ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 2.308,50 
ευρώ

- ΚΑΕ 10-6022:ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ «Αποζημίωση υπερω-
ριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερι-
νές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 1.204,00 ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ-
σεις των ΚΑ 10-6012 και 10-6022 του Προϋπολογισμού 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έξι (6) 
υπαλλήλων του Δήμου (τεσσάρων (4) για την υπηρεσία 
Ληξιαρχείου, ενός (1) για την τήρηση των πρακτικών του 
Δημοτικού Συμβουλίου και ενός (1) ανταποκριτή ΟΑΕΔ), 
για εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το δεύτε-
ρο εξάμηνο του έτους 2017, με την προβλεπόμενη από 
το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημο-
νευομένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α1 του άρθρου 
20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλάβρυτα, 2 Μαΐου 2017

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02015420405170008*


