Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2015.06.25 12:47:22
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

13919

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1251
24 Ιουνίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19−5−
2015 (Β΄ 915) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλο−
γής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστη−
ριακών κέντρων. ..............................................................................
1
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.). .................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.361.22/51/99563/Ε3
(1)
Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19−5−2015
(Β΄ 915) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της δι−
αδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευ−
θυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέ−
ντρων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015
(Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευ−
τεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δι−
ατάξεις».
2. Την αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19−5−2015 (Β΄ 915)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας υπο−
βολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μο−
νάδων και εργαστηριακών κέντρων».
3. Την αριθμ. Υ.100/20−2−2015 (Β΄ 299) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπλη−
ρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Αναστάσιο Κουράκη».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/
19−5−2015 (Β΄ 915) υπουργική απόφαση «Καθορισμός της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυ−
ντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»,
ως εξής:

Στο τέλος του άρθρου 18 «Πλήρωση κενών θέσεων»
της εν λόγω απόφασης προστίθεται το ακόλουθο εδά−
φιο: Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της δια−
δικασίας οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών ή
Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πληρώνονται προ−
σωρινά από εκπαιδευτικούς με οργανική θέση στη συ−
γκεκριμένη σχολική μονάδα, με βάση το κριτήριο της
αρχαιότητας σύμφωνα με το χρόνο συνολικής εκπαι−
δευτικής υπηρεσίας.
Στην περίπτωση των εργαστηριακών κέντρων οι κενές
ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών και
Υπεύθυνων Τομέων πληρώνονται προσωρινά από εκπαι−
δευτικούς τοποθετημένους στη συγκεκριμένη μονάδα
με βάση το προαναφερθέν κριτήριο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
Αριθ. απόφ. 151/17−6−2015
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προ−
σωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−
χέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 και
της παραγράφου γ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4261/2014,
3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
4. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980,
5. Την εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών αρ. 2/85127/0022.
6. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέ−
ντα προϋπολογισμό του έτους 2014 της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.,
7. Την επιτακτική ανάγκη, λόγω της ιδιαιτερότητας και
εξαιρετικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, για πρό−
σθετη υπερωριακή απασχόληση ώστε να διασφαλιστεί η
συνεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλής και αποτελεσματι−
κή λειτουργία των υπηρεσιών και των δικτύων ύδρευσης
και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. για την αντιμετώπιση
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εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, απο−
φασίζει ομόφωνα:
Για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού
ωραρίου για το έτος 2015 με σκοπό την απρόσκοπτη λει−
τουργία των δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης
της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., των δικτύων και αντλιοστασίων ύδρευσης
και την άμεση αποκατάσταση βλαβών σε εγκαταστάσεις
– σωληνώσεις για την εξασφάλιση συνεχούς υδροδότη−
σης των δημοτών και για την άμεση επέμβαση επί των
βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, των
Η/Μ εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και των εγκαταστά−
σεων του Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αποφυγή επι−
κίνδυνων καταστάσεων από θραύση σωλήνων ύδρευσης,
εκροή – διαρροή λυμάτων αποχέτευσης αλλά και για
την εξασφάλιση συνεχούς υδροδότησης των δημοτών:
Την υπερωριακή εργασία εργάσιμων ημερών μέχρι 120
ώρες ανά υπάλληλο το Β΄ εξάμηνο, για 36 εργαζόμε−
νους της τεχνικής υπηρεσίας και 32 εργαζόμενους της
οικονομικής και διοικητικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ..
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται
να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ..

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα
γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών
ανά υπάλληλο.
Η αμοιβή του προσωπικού θα είναι κάθε φορά η προ−
βλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.
Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ−
σεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων έχει
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., οικονομικού
έτους 2015 και θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. 60.00.0200
με τίτλο: ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡ. ΕΞΑΙΡ. ΝΥΚΤΕΡ. Κ.ΛΠ. ύψους
120.000,00 ευρώ και Κ.Α. 60.03 με τίτλο: ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ.
ΕΜΜΙΣ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ύψους 495.700,00 ευρώ.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανα−
κοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 19 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02012512406150002*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

