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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο
για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα.

2

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας ενός
υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, με ειδικότητα σκηνοθέτη της
θεατρικής ομάδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

3

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 47577/17071/
18.06.2018 απόφασης, περί σύστασης τριάντα
εννέα (39) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», σε εφαρμογή
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

4

Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για
τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιλίου για το
έτος 2019.

5

Υπερωριακή απασχόληση Κυριακών, αργιών και
εξαιρέσιμων ημερών (προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας) καθώς και νυχτερινής εργασίας έτους 2019, των υπαλλήλων των
σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.

6

Υπερωριακή απασχόληση για υπαλλήλους του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

7

Εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2019, υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

8

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την
τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έτους 2019.

9

Καθορισμός υπηρεσιακής εργασίας υπαλλήλου
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.

Αρ. Φύλλου 6014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 217785/Δ1
(1)
Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο
για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) άρθρο 4 παρ. 11, εδαφ.
στ΄και ζ΄ «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει.
2. Το ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) άρθρο 7, παρ. 2 όπως
ισχύει «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του ν. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 118/
Α΄/24-5-2011).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015)
περί ...Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις του με αριθμ. π.δ. 25/2016 με θέμα
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/ 5-11-2016).
6. Την με αριθμ. 49/30-11-2017 εισήγηση του Δ.Σ του ΙΕΠ.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την με
αριθμ. Φ1/Γ536/214503/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων καθορίζονται τουλάχιστον δύο (2) σαββατοκύριακα για κάθε μήνα
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του διδακτικού έτους, κατά τα οποία τα βιβλία των μαθητών παραμένουν στο σχολείο. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί δεν αναθέτουν εργασίες ή/και γραπτές δοκιμασίες
για τη Δευτέρα μετά τα σαββατοκύριακα αυτά, διαμορφώνοντας ανάλογα το πρόγραμμα της τάξης τους.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, πριν την έναρξη υλοποίησης της απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, ενημερώνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης τους
για τις ενδεχόμενες μεταβολές και προσαρμογές που θα
προκύψουν στη σχολική καθημερινότητα.
Ο Διευθυντής/τρια του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τους γονείς των μαθητών του σχολείου σχετικά με
την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αναρτά
ανακοίνωση για το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης.
Η ίδια ανακοίνωση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του
σχολείου.
Ο Διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή της απόφασης.
Θέματα που αφορούν την εφαρμογή της ανωτέρω
Υπουργικής Απόφασης μπορούν να ρυθμίζονται με
εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 104643/33412
(2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας
ενός υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, με ειδικότητα σκηνοθέτη της θεατρικής ομάδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 36, 48 και 176 του ν. 3584/
2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Την 181/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», περί
καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας ενός υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, με ειδικότητα σκηνοθέτη της θεατρικής ομάδας
του Ν.Π.Δ.Δ., αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την απασχόληση του υπαλλήλου με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
με ειδικότητα σκηνοθέτη της θεατρικής ομάδας του
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», ως εξής:
Τρίτη έως Σάββατο, από 02:00 μμ έως 10:00 μμ, λόγω της
ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της εργασίας του. Για τις
περιόδους μελέτης, προγραμματισμού και πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων το ωράριό του δύναται
από συνεχές να γίνει διακεκομμένο, για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται κατόπιν πρότασης του σκηνοθέτη της θεατρικής ομάδας και της σύμφωνης γνώμη της
Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. και της αρμόδιας προϊσταμένης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Γαλατσίου - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 108514/34589
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 47577/17071/
18.06.2018 απόφασης, περί σύστασης τριάντα
εννέα (39) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», σε εφαρμογή
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.

