
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Αγγλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Γερμα-
νικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3  Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδα-
γωγικής και Διδακτικής Επάρκειας παρεχόμενου 
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδα-
γωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

4 Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Γαλλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους λη-
ξιάρχους και τους πρακτικογράφους του Δήμου 
Διστόμου - Αράχωβας - Αντικύρας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 103736/Δ2 (1)
 Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Αγγλι-

κής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β' του 

ν. 3848/2010 (Α' 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαι-
δευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο-
κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β' του 
ν. 4186/2013 (Α' 193).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. ε του 
ν. 4186/2013 (Α' 193).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α' 118) 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. 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).

6. Το με αρ. πρωτ. 16956/08-03-2017 έγγραφο της 
Γραμματείας Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Εξασφάλιση Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Σπουδών 
(ΠΠΣ) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του ΑΠΘ», όπως διατυπώνεται στα πρακτικά της με αριθ-
μό 2926/10 και 13-06-2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του ΑΠΘ.

7. Την υπ' αριθμ. 18/24-04-2017 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 92933/Β1/
2-6-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας/Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:

Την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού 
έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, του Τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν και εξε-
τάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά 
αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις 
ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του 

εν λόγω Τμήματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των 
ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως 
από το Τμήμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

     Αριθμ. 103735/Δ2 (2)
Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Γερ-

μανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β' του 

ν. 3848/2010 (Α' 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαι-
δευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο-
κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β' του 
ν. 4186/2013 (Α' 193).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. ε του 
ν. 4186/2013 (Α' 193).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α' 118) 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. 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).

6. Το με αρ. πρωτ. 14354/01-03-2017 έγγραφο της 
Γραμματείας Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Επικαιροποίηση της 
με αριθμό 13778/5-2-2016 απόφασης της Συγκλήτου 
(συνεδρίαση με αριθμό 2908/8-4-2015) σχετικά με την 
εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του 
προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας», όπως διατυπώ-
νεται στα πρακτικά της με αριθμό 2939/23-02-2017 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Την υπ' αριθμ. 14/23-03-2017 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμ-
φωνα με την με αριθ. πρωτ. 92929/Β1/2-6-2017 εισήγηση του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:

Την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού 
έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν και εξε-
τάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά 
αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις 
ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του 

εν λόγω Τμήματος.
Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των 

ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως 
από το Τμήμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

     Αριθμ. 103932/Δ2 (3)
 Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παι-

δαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας παρεχό-

μενου από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσο-

φίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α' του 

ν. 3848/2010 (Α' 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαι-
δευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο-
κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α' του 
ν. 4186/2013 (Α' 193).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. ε του 
ν. 4186/2013 (Α' 193).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α' 118) 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. 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).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως διατυπώνεται 
στο Απόσπασμα πρακτικών Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του της συνεδρίας της 09-02-2017 (10η συνεδρία ακα-
δημαϊκού έτους 2016-17).
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7. Την υπ' αριθμ. 14/23-03-2017 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 92479/Β1/
2-6-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, εγκρίνουμε:

Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Δι-
δακτικής Επάρκειας το οποίο παρέχεται από το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 
στους αποφοίτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών του Ε.Κ.Π.Α. που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2013-2014 και εφεξής, καθώς το εν λόγω πρόγραμ-
μα πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδα-
γωγικής και διδακτικής επάρκειας.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

     Αριθμ. 103738/Δ2 (4)
Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Γαλλι-

κής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β' του 

ν. 3848/2010 (Α' 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαι-
δευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο-
κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β' του 
ν. 4186/2013 (Α' 193).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. ε του 
ν. 4186/2013 (Α' 193).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α' 118) 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. 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).

6. Το με αρ. πρωτ. 14347/01-03-2017 έγγραφο της Γραμ-
ματείας Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης με θέμα: «Επικαιροποίηση της με αριθμό 
13393/1-2-2016 απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση 
με αριθμό 2910/28-5-2015) σχετικά με την εξασφάλιση παι-
δαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας», όπως διατυπώνεται στα πρακτικά της με 
αριθμό 2939/23-02-2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Την υπ' αριθμ. 14/23-03-2017 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 92925/Β1/
2-6-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:

Την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού 
έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, του Τμήματος 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν και εξε-
τάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά 
αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις 
ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του 

εν λόγω Τμήματος.
Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των 

ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως 
από το Τμήμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

        Αριθμ. απόφ. 182 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους λη-

ξιάρχους και τους πρακτικογράφους του Δήμου 

Διστόμου - Αράχωβας - Αντικύρας. 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 96/2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορι-

σμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων καθ’ 
ύλην και κατά τόπον».

2. Το άρθρο 59 «Αντιδήμαρχοι» του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/2010) τ. Α').

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων».
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4. Τις διατάξεις του αρ. 20 «Αποζημίωση για εργα-
σία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου» του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Την υπ' αριθ. οικ. 5/1/2016/2/2015/ΔΕΠ Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών -Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου 
του ν. 4354 (ΦΕΚ 176/Α') «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
των Νομικών Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δι-
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

6. Τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2017 (συνταχθέντα με την αριθμ. 
231/2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Διστόμου Αράχωβας 
Αντίκυρας χρήσης 2017 που τελεί υπό έγκριση από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας) 
με Κ.Α. 10/6012.001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργα-
σία Πρακτικογράφων Δημοτικών Συμβουλίων και Τοπικών 
Συμβουλίων», ποσού 5.000,00 ευρώ, Κ.Α. 10/6012.002 
«Αμοιβή για υπερωριακή εργασία Ληξιάρχων, ποσού 
4.000,00 ευρώ, Κ.Α. 10/6022.002 «Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου 
και Τοπικών Συμβουλίων», ποσού 1.000,00 ευρώ.

7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυ-
ρας (ΦΕΚ 2181/29-09-2011 τεύχος Β').

8. Τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, για την άσκηση 
των παρακάτω καθηκόντων πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας, για το Β' εξάμηνο του 2017, με μέγι-
στο αριθμό υπαλλήλων (8) οκτώ και υπερωριακή εργα-
σία μέχρι εκατόν είκοσι ώρες (120) ανά υπάλληλο:

α/α
Υπερωριακή
Απασχόληση

Αριθμός 
Υπαλλήλων

Κ.Α.

1 Πρακτικογράφος 
Δημοτικού Συμβουλίου

1 10/6012.001 
10/6022.002

2 Πρακτικογράφος 
Τοπικού Συμβουλίου 
Δημοτικής Κοινότητας 
Διστόμου

1 10/6012.001 
10/6022.002

3 Πρακτικογράφος 
Τοπικού Συμβουλίου 
Δημοτικής Κοινότητας 
Αράχωβας

1 10/6012.001 
10/6022.002

4 Πρακτικογράφος
Τοπικού Συμβουλίου 
Τοπικής Κοινότητας 
Αντίκυρας

1 10/6012.001 
10/6022.002

5 Πρακτικογράφος 
Τοπικού Συμβουλίου 
Τοπικής Κοινότητας 
Στειρίου

1 10/6012.001 
10/6022.002

6 Ληξίαρχος Δημοτικής 
Ενότητας Διστόμου

1 10/6012.002

7 Ληξίαρχος Δημοτικής 
Ενότητας Αράχωβας

1 10/6012.002

8 Ληξίαρχος Τοπικής 
Ενότητας Αντίκυρας

1 10/6012.002

ΣΥΝΟΛΟ 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δίστομο, 15 Ιουνίου 2017

Ο Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022810507170004*
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