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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 443/31402 (1)
    Λεπτομέρειες εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. 

(ΕΕ) 2015/1853 της Επιτροπής για τη χορήγηση έκτα−
κτης ενίσχυσης σε κτηνοτρόφους.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 33 παρ. 1, 2 και 3 του N. 2538/1997 «Τρο−

ποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και 
κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών 
οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄242), όπως η παρ. 
3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του N. 3147/2003 
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων 
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις (Α΄135).

1.2 Του άρθρου 62 παρ. 2 του N. 4235/2014 «Διοικητικά 
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32).

1.3 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

1.4 Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ...».

1.5 Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

1.6 Την απόφαση Υ1 «Καθορισμός σειράς τάξης των 
Υπουργείων» και την απόφαση Υ2 «Σύσταση θέσε−
ων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Β΄2076).

1.7 Του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου » (Α΄174) 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 31 και 
το άρθρο 45 του N. 4305/2014 (Α΄237).

1.8 Την υπ’ αριθ. Υ 26 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (ΦΕΚ Β΄2144).

2. Τους Κανονισμούς:
2.1 (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών»

2.2 (ΕΕ) 2015/1853 της Επιτροπής για την χορήγηση 
έκτακτης ενίσχυσης σε κτηνοτρόφους

3. Την ανάγκη στοχευόμενης οικονομικής στήριξης 
όλων των ενεργών βοοτροφικων εκμεταλλεύσεων των 
περιοχών που επλήγησαν από τη λοιμώδη οζώδη δερμα−
τίτιδα η οποία διατάραξε την οικονομική δραστηριότητα 
των εν λόγω περιοχών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι δαπάνες που θα 
προκληθούν από την καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης 
θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου από ενωσιακή χρηματο−
δότηση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι λεπτο−
μέρειες χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης βάσει του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1853 της Επι−
τροπής συνολικού προϋπολογισμού 2.258.253 €.

2. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην παρούσα χο−
ρηγείται ως μέτρο στήριξης των γεωργικών αγορών 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) του 
Καν (ΕΕ) 1306/2013.
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Άρθρο 2
Δικαιούχοι − Όροι Επιλεξιμότητας

1. Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι όσοι πλη−
ρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1.1. Είναι κάτοχοι βοοτροφικων εκμεταλλεύσεων όλων 
των παραγωγικών κατευθύνσεων με έδρα εντός των 
Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης καθώς και της Περιφερειακής 
Ενότητας Λήμνου.

1.2. Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα ενιαία αίτηση ενί−
σχυσης για το έτος 2015.

1.3. Εκτρέφουν στην εκμετάλλευση τους τουλάχιστον 
6 επιλέξιμα θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε παραγωγικής 
κατεύθυνσης.

1.4. Διατήρησαν την εκμετάλλευση τους ενεργή έως 
και τις 31/12/2015. Αυτό διαπιστώνεται από τα στοιχεία 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτη−
νιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).

Άρθρο 3
Έλεγχοι

1. Αρμόδια αρχή για τον συντονισμό και τη διενέργεια 
των ελέγχων ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Οι έλεγχοι για την ενίσχυση που προβλέπεται στην 
παρούσα απόφαση είναι διοικητικοί και επιτόπιοι.

3. Διοικητικοί έλεγχοι: Οι διοικητικοί έλεγχοι (δια−
σταυρωτικοί, μηχανογραφικοί) πραγματοποιούνται σε 
ποσοστό 100% επί του συνόλου των δικαιούχων κτη−
νοτρόφων και αφορούν στην εξακρίβωση της αλήθειας 
των δηλωθέντων και λοιπών στοιχείων, καθώς και στην 
επιλεξιμοτητα των ζώων. Για τη διενέργεια των διοικητι−
κών ελέγχων χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του Ο.Π.Σ.Κ. 
τα οποία τίθενται στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από 
την αρμόδια για την τήρηση τους υπηρεσία.

4. Επιτόπιοι έλεγχοι: Για τις ανάγκες χορήγησης 
της ενίσχυσης θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα 
των επιτόπιων ελέγχων που έχουν διεξαχθεί από τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο άλλων μέτρων στήριξης που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης.

5. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι οφείλουν να δέχονται και 
να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από 
τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές Επιτροπές ελέγχου 
παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή 
πληροφορία τους ζητηθεί.

6. Ισχύουν οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης της 
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στο άρθρο 93, του Καν (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός επιλέξιμων προς πληρωμή ζώων

1. Ως επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν 
σημανθεί και καταγραφεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως 
προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον Καν (ΕΕ) 
911/2004 της Επιτροπής και στην εθνική νομοθεσία και 
τα οποία δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 
έτους 2015.

2. Ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων για πληρω−
μή βοοειδών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προ−
κύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα 
βοοειδή στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2015 άνω των 24 
μηνών και τα ευρεθέντα επιλέξιμα βοοειδή κατά τους 
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους όπως ορίζονται 
στο άρθρο 3.

Άρθρο 5
Πληρωμή

1. Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της ενίσχυσης 
της παρούσης, ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο υπολογίζεται 
από τη διαίρεση του συνολικού ποσού των 2.258.253 € 
δια του συνολικού αριθμού προσδιορισθέντων επιλέξι−
μων ζώων και τον πολλαπλασιασμό αυτού με τον αριθμό 
των επιλέξιμων ζώων του κάθε δικαιούχου, όπως αυτό 
προκύπτει μετά από την ολοκλήρωση των προβλεπόμε−
νων στο άρθρο 3 ελέγχων και αποτυπώνονται σε από−
φαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία αναφέρει 
τη μοναδιαία αξία της ενίσχυσης ανά επιλέξιμο ζώο.

3. Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς− Τμήμα 
Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων προ−
βαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης 
και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στην Δ/νση 
Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρά:

− στην έκδοση εντολής πληρωμής και
− στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματο−

πιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τρα−
πεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

5. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθε−
ση των υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. που είναι αρμόδιες 
για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της 
εν λόγω ενίσχυσης, κάθε πληροφορία σχετική με την 
πορεία εφαρμογής της ενίσχυσης. Στο πλαίσιο αυτό ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλλη−
λων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις 
απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

6. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπολογίζεται σωρευτικά 
με τις λοιπές συνδεδεμένες ενισχύσεις στον τομέα του 
βόειου κρέατος σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον 
Καν (ΕΚ) 639/2014 της Επιτροπής.

7. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2016 ενημερώνει την Επιτροπή, με ταυτόχρονη κοινο−
ποίηση στη Δ/νση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μετα−
ποίησης Ζωικών Προϊόντων, τα συνολικά καταβληθέντα 
ποσά ενίσχυσης καθώς και τον αριθμό και το είδος των 
δικαιούχων.

Άρθρο 9
Τελικές Διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
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      Αριθμ. απόφ. 437/24−12−15 (2)
Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση 

του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας για το προ−
σωπικό της Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλο−
ντος.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3825/2010 (ΦΕΚ 

143 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 366/2−12−2014 (ΑΔΑ: ΒΑΞΕΩΚΒ−ΘΜ8) 

απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και 
ανάθεσης υπογραφής «Με εντολή Δημάρχου» στον Γε−
νικό Γραμματέα του Δήμου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36,48,171, και 176 του 
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Γε−
νικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών» (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄)

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/2015/5−1−2016, εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών − Γενικό Λογιστήριο του Κρά−
τους − Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του Ν. 4354/2015.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40652/36203/12−09−2012 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας 
τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού, υδρεύσεως και αρδεύσεως, τε−
χνικών έργων, πρασίνου και νεκροταφείου του Δήμου 
Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2705/Β΄/05−10−12).

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26498/21−12−15, έγγραφο της Δ/
νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, σχετικά με την 
καθιέρωση νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση του 
εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας για το έτος 2016.

8. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2016, έχει προβλεφθεί πίστωση 
ικανή να καλύψει την δαπάνη της κάτωθι νυχτερινής 
εργασίας.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση 

του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας για το προσωπικό 
της Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, για το 
έτος 2016, ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΩΡΕΣ

1 ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟΥ ΔΕ 9 50

2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 20 50

3 ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΔΕ 2 50

4 ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΥΕ 1 50

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΩΡΕΣ

1 ΟΔΗΓΟΙ ΔΕ 2 50

2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 11 50

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ)

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΩΡΕΣ

1 ΟΔΗΓΟΙ ΥΕ 1 50

2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 2 50

3 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ ΥΕ 5 50

4 ΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ 1 50

5 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΕ 2 50

Η δαπάνη των ανωτέρω ωρών θα βαρύνει τους κάτωθι 
Κ.Α. Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, ως εξής:

1. Κ.Α. 20.6011.0001 με ποσό 31.836,00€
2. Κ.Α. 20.6051.0001 με ποσό 3.979,50€
3. Κ.Α. 20.6051.0003 με ποσό 2.324,03€
4. Κ.Α. 20.6021.0001 με ποσό 22.128,00€
5. Κ.Α. 20.6052 με ποσό 6.417,12€
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΑΦΑΚΟΣ

 F
     Αριθμ. απόφ. 438/24−12−15 (3)
Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση του 

εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας για το προσωπικό 
του Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3825/2010 (ΦΕΚ 

143 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 366/2−12−2014 (ΑΔΑ: ΒΑΞΕΩΚΒ−ΘΜ8) 

απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και 
ανάθεσης υπογραφής «Με εντολή Δημάρχου» στον Γε−
νικό Γραμματέα του Δήμου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36,48,171, και 176 του 
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Γε−
νικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών» (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/2015/5−1−2016, εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών − Γενικό Λογιστήριο του Κρά−
τους − Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του Ν. 4354/2015.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 75098/41202/15−10−2015 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, σχετικά με καθιέρωση εξαιρέσεων στη λει−
τουργία του Τμήματος Αθλητισμού και Ν. Γενιάς της Δ/
νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. (Φ.Ε.Κ. 2309/
Β΄/26−10−2015).

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 75291/41318/15−10−2015 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, σχετικά με την καθιέρωση εξαιρέσεων στη λει−
τουργία του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/
νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης 
(Φ.Ε.Κ. 2309/Β΄/26−10−2015).

8. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 26642/22−12−15 και 26498/21−12−15, 
έγγραφα του Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 
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και της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών, σχετικά με την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση του 
εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας για το έτος 2016.

9. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, έχει προβλεφθεί πίστωση ικανή να 
καλύψει την δαπάνη της κάτωθι νυχτερινής εργασίας.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας για το προσωπικό 

του Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών, για το έτος 2016, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΗΝΕΣ
1 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ 1 30 12

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΗΝΕΣ
1 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 1 50 12
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΗΝΕΣ
1 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 1 50 12
Η δαπάνη των ανωτέρω ωρών θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, ως εξής:
1. Κ.Α. 70.6021.0002 με ονομασία «Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου» με ποσό 565,20€.
2. Κ.Α. 70.6052 με ονομασία «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» με ποσό 163,96€.
3. Κ.Α. 20.6011.0001 με ονομασία «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» με ποσό 816,00€.
4. Κ.Α. 20.6051.0001 με ονομασία «Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού» με ποσό 102,00€.
5. Κ.Α. 20.6051.0003 με ονομασία «Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού» με ποσό 59,57€.
6. Κ.Α. 20.6021.0001 με ονομασία «Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου» με ποσό 816,00€.
7. Κ.Α. 20.6052 με ονομασία «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» με ποσό 236,72€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
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