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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιανουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΒΑΝΗΣ
Θ. ΛΑΜΠΡΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ 1», του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ»,
λόγω προσθήκης νέας δομής και αλλαγής διακριτικού τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ.

2

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.

3

Τροποποίηση της 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’)
απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών με
θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των
Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006).

4

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο
Περιφερειάρχη Αττικής για το έτος 2020.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή,
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά
τις νυχτερινές ώρες, για το προσωπικό που υπηρετεί στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης, για το έτος 2020.

6

Αυτοδίκαιη κατάταξη υπαλλήλου της φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Δημητρίου Βασμαρή
στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών.

7

Αυτοδίκαιη κατάταξη της υπαλλήλου της φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Αργυρής Σιγανού
στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών.

8

Αυτοδίκαιη κατάταξη του υπαλλήλου της φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Γεωργίου Στρατάκη στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών.

Αρ. Φύλλου 69

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Κ1/4383
(1)
Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΒΑΝΗΣ Θ. ΛΑΜΠΡΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ 1», του φυσικού
προσώπου με την επωνυμία «ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ», λόγω προσθήκης νέας δομής και αλλαγής διακριτικού τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/
12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 218417/Κ1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση
άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε
φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και
ΝΠΔΔ».
4. Τη με αριθμ. 218502/K1/19-12-2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
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Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
του ν. 4093/2012».
5. Το π.δ. 18/22-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019), «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» άρθρο. 4, παρ. 1.
7. Το π.δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123/Α’/2019), «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» άρθρο.
6, παρ. 2.
8. Τη με αριθμ. 122600/Γ1/2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/
02-08-2019) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
9. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΒΑΝΗΣ Θ. ΛΑΜΠΡΟΣ
Κε.Δι.Βι.Μ 1» με κωδικό 2101547, που εκδόθηκε με την
απόφαση της 270/08-06-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με την
επωνυμία «ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ», όπως ισχύει.
10. Τη με αριθμ. Κ1/125726/06-08-2019 αίτηση, του
φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΓΡΑΒΑΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
11. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
4093/2012 όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπ΄ αριθμ.
ΔΑ/60223/05-12-2019 απόφασή του, της με αρ. 386/
05-12-2019 συνεδρίασης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της άδειας κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΒΑΝΗΣ Θ.
ΛΑΜΠΡΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ 1», λόγω προσθήκης νέας δομής
στη διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 19, 19003,
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, με δυναμικότητα 30 άτομα ανά ώρα,
χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ, και αλλαγή διακριτικού τίτλου
του Κ.Δ.Β.Μ. σε «ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ITRAINING Κ.Δ.Β.Μ. 1».
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προσαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 69/23.01.2020

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. Κ. 74/34326

(2)

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 105/Α’/
14-6-2019), τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/2012) και της διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α’/2010),
όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-07-2019) με θέμα
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/
09-07-2019) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α’/
17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων
Υπουργείων».
3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β’/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής
προσωπικού.
4. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./331/41334/21-12-2018
εγκριτική απόφαση .
5. Τα αριθμ. ΔΟΑΤΑΠ/15443/16-7-2019 και ΔΟΑΤΑΠ/
21663/8-10-2019 αιτήματα του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/
2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή τεσσάρων (4) Ειδικών Εισηγητών στο
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) (Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ο Υπουργός

Τεύχος B’ 69/23.01.2020
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Αριθμ. 965
(3)
Τροποποίηση της 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’)
απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών με
θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των
Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
Ι

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ του άρθρου 264 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 1876 Β’) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 255-263 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 1876 Β’) και ισχύει.
3. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ' αριθμ. 1095Α/2019 (ΦΕΚ 3180 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών
Θεόδωρο Λιβάνιο».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 της αριθμ. 12509/19.04.2017
(ΦΕΚ 1415 Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με
θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 50891/10.09.2007
(ΦΕΚ 1876 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα 'Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)'».
7. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/96 εισήγηση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α και Αναπτυξιακής Πολιτικής
του ΥΠ.ΕΣ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 50891/10.09.2007
(ΦΕΚ 1876 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών
με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)», όπως
έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 12509/19.04.2017
(ΦΕΚ 2017 Β’) όμοια και ισχύει, ως εξής:
Η παρ. 6 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί
την τριετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για τη
συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας και για όσο
χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο κάθε φορά για
την ολοκλήρωση αυτής, απαιτείται πράξη της αρμόδιας
για την εποπτεία του δήμου Αρχής, κατόπιν σχετικής
αιτιολογημένης απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου».
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω υπ' αριθμ.
50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’) απόφαση.

Αριθμ. 32989
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο
Περιφερειάρχη Αττικής για το έτος 2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 37419/13479/11-05-2018
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/τ.Β’), με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ.
121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ του
ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
…… κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α’) και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3613/2007
(ΦΕΚ 263/τ.Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών,
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ΄αριθμ. 1177/22-04-2019 κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή της
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως
ισχύει» και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτής (ΦΕΚ 1447/τ.Β’).
8. Τη με αριθμ. οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο
(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’)».
9. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-01-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Β’)
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθο-
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ρισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασία».
10. Την αριθμ. 654517/22-10-19 (ΦΕΚ 4011/τ.Β’) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας
Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας
Αττικής».
11. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του Γραφείου Περιφερειάρχη για το έτος 2020, το
οποίο λειτουργεί σε 12ωρη βάση όλες τις ημέρες του
έτους, Κυριακές και εξαιρέσιμες ώρες στη διάθεση και
εξυπηρέτηση του πολίτη.
12. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι που υπηρετούν
στο Γραφείο Περιφερειάρχη, απασχολούνται πέραν των
ωρών υποχρεωτικής εργασίας.
13. Το γεγονός ότι από της εφαρμογή της απόφασης
προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2020 (ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512,
συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών).
14. Την με αριθμ. 65/02-01-2020 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020 του ΚΑΕ 0511: Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΑΔΑ: ΩΜΛΡ7Λ7-8ΛΨ).
15. Τη με αριθμ. 63/02-01-20 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της
Περιφέρειας Αττικής έτους 2020 ΚΑΕ 0512: Αμοιβή για
εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες
(ΑΔΑ:6ΑΒΩ7Λ7- ΜΞΓ), αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με
αμοιβή, για είκοσι τέσσερις (24) απασχολούμενους στο
Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής για το έτος 2020.
Στις αρχές κάθε μήνα θα εκδίδεται απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην
οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες
υπάλληλοι ή/και ειδικοί σύμβουλοι - ειδικοί συνεργάτες επιστημονικοί συνεργάτες, δημοσιογράφοι, καθώς και τα
σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την
εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, ενώ στις αρχές
του επόμενου μήνα θα εκδίδεται βεβαίωση με τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες για τον προηγούμενο μήνα,
ανά υπάλληλο ή/και ειδικό σύμβουλο - ειδικό συνεργάτη επιστημονικό συνεργάτη, δημοσιογράφο.
Για την υπερωριακή εργασία των ανωτέρω θα τηρείται
ξεχωριστό δελτίο παρουσίας, στο οποίο θα αναγράφεται
η ώρα έναρξης και αποχώρησης αυτών.
Β. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή για είκοσι τέσσερις (24) απασχολούμενους
του Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής:
(i) Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά απασχολούμενο, κατά εξάμηνο του
έτους 2020.
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(ii) Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες, ανά
απασχολούμενο κατά εξάμηνο του έτους 2020.
Οι ως άνω ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου, ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
(2) εξαμήνων μέσα στο έτος.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΙΜΗΣ
Ι

Αριθμ. 9015
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή,
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά
τις νυχτερινές ώρες, για το προσωπικό που υπηρετεί στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης, για το έτος 2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις…»,
όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και OTA...κ.λπ.», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (Α' 26).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2010 (Α' 242) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Κρήτης», όπως ισχύουν.
6. Την 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΑ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του
ν. 4354/2015 (Α’176)».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 ν. 4483/2017 (Α' 107)
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις
σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά
και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.- Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώα Πολιτών και άλλες διατάξεις.
8. Την 604/4-12-2019 (Β' 4800) (ΑΔΑ: 6ΩΡΜ7ΛΚ-2ΑΓ),
απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, «Καθιέρωση Λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Κρήτης και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου σε 24ωρη βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2020».
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9. Την 2/1757/0026/10.1.2017 (Β' 17) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία».
10. Το γεγονός ότι τα Τμήματα των Περιφερειακών
Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων,
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας λειτουργούν σε 24ωρη βάση, κατά τις εργάσιμες ημέρες του
έτους, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
λόγω της ανάγκης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση και
αποκατάσταση καταστροφών στο πλαίσιο προστασίας
της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, από φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές που εμπίπτουν
στις υποχρεώσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Κρήτης, όπως δασικές πυρκαγιές, έντονες
χιονοπτώσεις σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, πλημμυρικά φαινόμενα και στήριξης των πληγέντων, σεισμικά συμβάντα, κατολισθητικά φαινόμενα,
διαρροή τοξικών, χημικά συμβάντα και τεχνολογικά ατυχήματα, διαρκή επίβλεψη με επιτόπιο έλεγχο όλων των
υποδομών πολιτικής προστασίας κλπ, καθώς και στήριξη
του έργου της Περιφέρειας σε προσφυγικές ροές, για το
έτος 2020 απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά επτά (7)
υπάλληλοι που υπηρετούν στα ως άνω Τμήματα.
11. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την
πληρωμή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης, κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ή κατά τις νυχτερινές
ώρες, οικονομικού έτους 2020 στον φορέα 072-00 - ΚΑΕ
0512.01 στον προϋπολογισμό: i) της Ενότητας Περιφέρειας 00, ποσού 40.000,00 €, ii) της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου 01, ποσού 30.000,00 €, iii) της Περιφερειακής
Ενότητας Λασιθίου 04 ποσού 10.000,00 €, iv) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης 02 ποσού 26.000,00 €
και v) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 03, ποσού 14.000,00 €, σύμφωνα με τις 302271/27.11.2019,
302351/27.11.2019 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης και τις 310200/4-12-2019,
305338/29.11.2019 και 303523/27.11.2019 βεβαιώσεις
της Διεύθυνσης Οικονομικού - Τμήματα Οικονομικής
Διαχείρισης των Π.Ε. Ρεθύμνης και Χανίων αντίστοιχα,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις
νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, με αμοιβή, για επτά (7) υπαλλήλους που
υπηρετούν στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης, για το οικονομικό έτος
2020 και για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της παρούσας έως και 31.12.2020.
Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα
και οι ώρες απασχόλησης τους.
Οι ώρες νυχτερινής υπερωριακής εργασίας, καθώς και
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για
κάθε υπάλληλο, ανά εξάμηνο, έχουν ως ακολούθως :
1. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία, μέχρι 96 ώρες.
2. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι
96 ώρες.
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Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης έχουν
προβλεφθεί πιστώσεις για την πληρωμή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, ή κατά τις νυχτερινές ώρες, οικονομικού έτους
2020 στον φορέα 072-00 - ΚΑΕ 0512.01 στον προϋπολογισμό i) της Ενότητας Περιφέρειας 00, ποσού 40.000,00 €,
ii) της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 01, ποσού
30.000,00 €, iii) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
04 ποσού 10.000,00 €, iv) της Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνης 02 ποσού 26.000,00 € και v) της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων 03, ποσού 14.000,00 €.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 15 Ιανουαρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 3284
(6)
Αυτοδίκαιη κατάταξη υπαλλήλου της φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Δημητρίου Βασμαρή στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010
και την υπ’ αριθμ. 85250/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου
περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/11-52015/τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες η παρ. 3
του άρθρου 20 του ν. 3475/2006, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 3687/2008 εφαρμόζονται και στους μουσικούς των ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Ειδικότερα, συνιστάται κλάδος ΤΕ 16 Μουσικής και προσόντα
διορισμού του κλάδου αυτού είναι πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της ημεδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 4604/2019
(ΦΕΚ 50/26-3-2019/τ.Α’) με τις οποίες προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015,
ως εξής: «Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο
της αλλοδαπής, προκειμένου να καταταχθεί σε θέση
ΤΕ Μουσικών, απαιτείται εκτός από το πτυχίο ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης και πενταετής εμπειρία
στην εκτέλεση του οικείου μουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού ή επικεφαλής
μπάντας ή ορχήστρας».
4. Την εγκύκλιο με αριθμό 27 και με αριθμό 27404/
31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
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5. Το με αριθμ. 92528/27-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Το με αριθμ. 243039/7565/4251/1597/15-9-2015
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοχοι πτυχίων
ωδικής, ενοργάνωσης, αρμονίας, αντίστιξης, φυγής και
βυζαντινής μουσικής από αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια κατέχουν πτυχίο μουσικής ειδίκευσης των
αντίστοιχων σπουδών και επομένως κατατάσσονται
αυτοδικαίως στο κλάδο ΤΕ Μουσικών.
7. Το άρθρο 29 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 2122/22-9-2011/τ.Β΄)
στο οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, έξι (6) θέσεις
Κορυφαίων και εξήντα πέντε (65) θέσεις Μουσικών με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.
8. Τα στοιχεία του υπαλλήλου της φιλαρμονικής του
Δήμου Ηρακλείου Δημητρίου Βασμαρή του Κωνσταντίνου, ο οποίος υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ως ΥΕ Μουσικών (μουσικό
όργανο τρομπόνι) και κατέχει τα κάτωθι πτυχία:
• Πτυχίο αρμονίας από τις 28/6/2004
• Πτυχίο ενοργάνωσης πνευστών οργάνων από τις
23/6/2005
• Πτυχίο αντίστιξης από τις 25/6/2006
• Πτυχίο φυγής από τις 26/6/2009
Τα παραπάνω πτυχία έχουν εκδοθεί από ωδείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, ο
εν λόγω υπάλληλος απέκτησε το τυπικό προσόν της
κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
γυμνασίου) στις 27/6/2019.
9. Την υπ’ αριθμ. 48221/21-5-2019 βεβαίωση του Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου,
σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω υπάλληλος της φιλαρμονικής διαθέτει εμπειρία άνω των είκοσι (20) ετών στην
εκτέλεση του οικείου μουσικού οργάνου (τρομπόνι).
10. Για την κάλυψη της επιπλέον μισθοδοτικής δαπάνης του ανωτέρω υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα
από 27/6/2019 μέχρι 31/12/2019, που προκαλείται με
την παρούσα απόφαση, και της μισθοδοτικής δαπάνης
έτους 2020 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους
Κ.Α.:15-6021.001 και 15-6052.001 του προϋπολογισμού
έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2831/14-1-2020
βεβαίωση του τμήματος προϋπολογισμού, διαπιστώνει
Την αυτοδίκαιη κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου
Ηρακλείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δημητρίου Βασμαρή του Κωνσταντίνου,
από την ειδικότητα ΥΕ Μουσικών στην ειδικότητα ΤΕ
Μουσικών, αναδρομικά από την ημερομηνία απόκτησης
των τυπικών προσόντων που προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 94 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/26-3-2019/τ.Α’),
ήτοι 27/6/2019.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 15 Ιανουαρίου 2020
Η Αντιδήμαρχος
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
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Αριθμ. 3281
(7)
Αυτοδίκαιη κατάταξη της υπαλλήλου της φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Αργυρής Σιγανού
στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010
και την υπ’ αριθμ. 85250/3-9-2019 απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/11-52015/τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες η παρ. 3
του άρθρου 20 του ν. 3475/2006, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 3687/2008 εφαρμόζονται και στους μουσικούς των ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Ειδικότερα, συνιστάται κλάδος ΤΕ 16 Μουσικής και προσόντα
διορισμού του κλάδου αυτού είναι πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της ημεδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής.
3. Την εγκύκλιο με αριθμό 27 και με αριθμό 27404/
31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
4. Το με αριθμό 92528/27-12-2019 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το με αριθμ. 243039/7565/4251/1597/15-9-2015
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοχοι πτυχίων
ωδικής, ενοργάνωσης, αρμονίας, αντίστιξης, φυγής και
βυζαντινής μουσικής από αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια κατέχουν πτυχίο μουσικής ειδίκευσης των
αντίστοιχων σπουδών και επομένως κατατάσσονται
αυτοδικαίως στο κλάδο ΤΕ Μουσικών.
6. Το άρθρο 29 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 2122/22-9-2011/τ.Β΄)
στο οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, έξι (6) θέσεις
Κορυφαίων και εξήντα πέντε (65) θέσεις Μουσικών με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.
7. Τα στοιχεία της υπαλλήλου της φιλαρμονικής του
Δήμου Ηρακλείου Αργυρής Σιγανού του Δημητρίου,
η οποία υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης ως ΔΕ Μουσικών από 1/11/1992. Η ανωτέρω υπάλληλος κατέχει
τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απέκτησε πτυχίο
αρμονίας από ωδείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 21/6/2018. Επομένως
από την συγκεκριμένη ημερομηνία διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα προκειμένου να καταταχθεί
αυτοδίκαια στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
και στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Την υπ’ αριθμ. 54936/7-6-2019 αίτηση της ανωτέρω
υπαλλήλου με την οποία υπέβαλε στην υπηρεσία μας
το πτυχίο αρμονίας από ωδείο αναγνωρισμένο από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αυτοδίκαιη κατάταξή της στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών.
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9. Το αριθμ. Φ.21.1/4040/5-3-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, με
το οποίο επαληθεύεται η γνησιότητα του τίτλου σπουδών (απολυτήριο Λυκείου) της ανωτέρω υπαλλήλου.
10. Για την κάλυψη της επιπλέον μισθοδοτικής δαπάνης της ανωτέρω υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα
από 21/6/218 μέχρι 31/12/2019, που προκαλείται με
την παρούσα απόφαση, και της μισθοδοτικής δαπάνης
έτους 2020 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους
Κ.Α.: 15-6021.001 και 15-6052.001 του προϋπολογισμού
έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2542/13-1-2020
βεβαίωση του τμήματος προϋπολογισμού, διαπιστώνει:
Την αυτοδίκαιη κατάταξη της υπαλλήλου του Δήμου
Ηρακλείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης Αργυρής Σιγανού
του Δημητρίου, από την ειδικότητα ΔΕ Μουσικών στην
ειδικότητα ΤΕ Μουσικών, αναδρομικά από τις 21/6/2018
(ημερομηνία κτήσης του πτυχίου αρμονίας από ωδείο
αναγνωρισμένο από το Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού).
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 15 Ιανουαρίου 2020
Η Αντιδήμαρχος
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 3276
(8)
Αυτοδίκαιη κατάταξη του υπαλλήλου της φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου Γεωργίου Στρατάκη στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010
και την υπ’ αριθμ. 85250/39-2019 απόφαση Δημάρχου
περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/11-5-2015/τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες η παρ. 3
του άρθρου 20 του ν. 3475/2006, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 3687/2008 εφαρμόζονται και στους μουσικούς των ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Ειδικότερα, συνιστάται κλάδος ΤΕ 16 Μουσικής και προσόντα
διορισμού του κλάδου αυτού είναι πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της ημεδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής.
3. Την εγκύκλιο με αριθμό 27 και με αριθμό 27404/
31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
4. Το με αριθμό 92528/27-12-2019 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το με αριθμ. 243039/7565/4251/1597/15-9-2015
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
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σκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοχοι πτυχίων
ωδικής, ενοργάνωσης, αρμονίας, αντίστιξης, φυγής και
βυζαντινής μουσικής από αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια κατέχουν πτυχίο μουσικής ειδίκευσης των
αντίστοιχων σπουδών και επομένως κατατάσσονται
αυτοδικαίως στο κλάδο ΤΕ Μουσικών.
6. Το άρθρο 29 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 2122/22-9-2011/τ.Β΄)
στο οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, έξι (6) θέσεις
Κορυφαίων και εξήντα πέντε (65) θέσεις Μουσικών με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.
7. Τα στοιχεία του υπαλλήλου της φιλαρμονικής του
Δήμου Ηρακλείου Γεωργίου Στρατάκη του Εμμανουήλ,
ο οποίος υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως ΔΕ Μουσικών από 1/12/1997.
Ο ανωτέρω υπάλληλος κατέχει τίτλο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και απέκτησε δίπλωμα κλαρινέτου από
ωδείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού στις 23/6/2019.
Επομένως από την συγκεκριμένη ημερομηνία διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα προκειμένου να
καταταχθεί αυτοδίκαια στην κατηγορία Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης και στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Την υπ’ αριθμ. 68608/15-7-2019 αίτηση του ανωτέρω υπαλλήλου με την οποία υπέβαλε στην υπηρεσία
μας το δίπλωμα κλαρινέτου από ωδείο αναγνωρισμένο
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την
αυτοδίκαιη κατάταξή του στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών.
9. Το αριθμ. Φ.21.1/4040/5-3-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, με
το οποίο επαληθεύεται η γνησιότητα του τίτλου σπουδών (απολυτήριο Λυκείου) του ανωτέρω υπαλλήλου.
10. Για την κάλυψη της επιπλέον μισθοδοτικής δαπάνης του ανωτέρω υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα
από 23/6/2019 μέχρι 31/12/2019, που προκαλείται με
την παρούσα απόφαση, και της μισθοδοτικής δαπάνης
έτους 2020 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους
Κ.Α.:15-6021.001 και 15-6052.001 του προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2831/141-2020 βεβαίωση του τμήματος προϋπολογισμού,
διαπιστώνει:
Την αυτοδίκαιη κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου
Ηρακλείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Γεωργίου Στρατάκη του Εμμανουήλ, από
την ειδικότητα ΔΕ Μουσικών στην ειδικότητα ΤΕ Μουσικών, αναδρομικά από τις 23/6/2019 (ημερομηνία κτήσης
του διπλώματος κλαρινέτου από ωδείο αναγνωρισμένο
από το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 15 Ιανουαρίου 2020
Η Αντιδήμαρχος
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02000692301200008*

