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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 571
(1)
Καθορισμός Εργασίας Πέραν της Υποχρεωτικής του
Προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου για το έτος 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2α του ν.2469/1997 «Περιορισμός
και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών
δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄38).
β. Των άρθρων 4 παρ. 2 και 20 του ν.4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο− βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015». (Α΄226).

δ. Την υπ' αριθ. 2912/23−11−2012 «Έκδοση απόφασης
Διατάκτη για την κατανομή των Πιστώσεων Προϋπο−
λογισμού οικονομικού έτους 2013 του οικείου φορέα σε
επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων».
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 184/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Σύσταση
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός
αρμοδιοτήτων του».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
4. Τις διατάξεις του Ν.3907/2011 (Α−7/26−1−2011) «ίδρυ−
ση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδο−
χής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη−μέλη για
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
Υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
7. Την υπ’ αριθ. ΕΜ/1−Β/89/3.9.2012 (ΦΕΚ 2420/Β/
03−09−2012) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη περί «Μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, του Προϊσταμένους
Διευθύνσεων, τον Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊσταμένους Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς
και τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου
και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη για το έτος 2013 κατά προσέγγιση ποσού
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) που θα καλυφθεί
από την πίστωση του ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπε−
ρωριακή εργασία» του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας
Ασύλου, Ε.Φ. 43−630 οικονομικού έτους 2013.
9. α) Την επιτακτική ανάγκη έναρξης εφαρμογής της
διαδικασίας ασύλου καθώς και την επείγουσα ανάγκη
σύστασης και λειτουργίας των περιφερειακών της γρα−
φείων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

β) Τη σωστή διαχείριση του ζητήματος των πολιτικών
προσφύγων με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις για
προστασία εκείνων που πραγματικά διώκονται ή αντι−
μετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους.
γ) Το υπέρμετρο και δυσανάλογο βάρος που επιφέρει
στη χώρα η εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ.
δ) το γεγονός ότι το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι
μόνο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων άλλα επηρεάζει
άμεσα την εθνική ασφάλεια της χώρας και
ε) Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναγραφόμενα
απαιτούν από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρε−
σίας Ασύλου και των Περιφερειακών της Γραφείων
να εργάζεται υπό εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες
πέραν του ωραρίου της ημερήσιας απασχόλησης ώστε
να ανταπεξέρχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο
έργο της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ασύλου και
λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδα−
πών και ανιθαγενών καθώς και την εν γένει συμβολή
της στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής
πολιτικής ασύλου.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/12,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί−
ας, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τους
υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των
Περιφερειακών της Γραφείων προς αντιμετώπιση εκτά−
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών κατά το
έτος 2013.
2. Καθορίζουμε ως αριθμό υπαλλήλων τους πενή−
ντα (50), οι οποίοι θα απασχοληθούν περίπου δώ−
δεκα χιλιάδες (12.000,) ώρες συνολικά και όχι πέραν
των είκοσι (20) ωρών το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως
ακολούθως:
α) Υπερωριακή απογευματινή εργασία (μέχρι 22η ώρα)
20 ώρες μηνιαίως.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και
έως 31 Δεκεμβρίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθ. 588
(2)
Ορισμός Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ως φορέα
υλοποίησης έργων της Υπηρεσίας Ασύλου και της
Αρχής Προσφυγών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως ισχύουν.
β. Του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
γ. Του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου

Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),
όπως ισχύουν.
δ. Του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου
και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί−
ας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
ε. Του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) «Κύρωση της κωδικοποί−
ησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
όπως ισχύουν.
στ. Του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύουν.
ζ. Της υπ' αριθ. 35130/739/09−08−2010 (Β΄ 1291) υπουρ−
γικής απόφασης περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών
του άρθρου 83 παρ. 1 του ν.2362/95 για τη σύναψη δημο−
σίων συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
η. Του ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
θ. Του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) «Ανάθεση και Εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παρο−
χής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.», όπως
ισχύουν
ι. Του Π.Δ. 191/1995 (Α΄ 101) «Όργανα που αποφασίζουν
ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων
που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης»,
όπως ισχύουν και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού.
ια. Του Π.Δ. 14/2001 (Α΄ 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελ−
ληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.
ιβ. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΈΚ
«Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημο−
σίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005» (Α΄ 64).
ιγ. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (Α΄ 213), όπως ισχύουν.
ιδ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
ιε. Του Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το γεγονός ότι:
α. Υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη ανάπτυξης των
αναγκαίων εγκαταστάσεων για την ίδρυση και λει−
τουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προ−
σφυγών.
β. Δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η απαραίτητη
στελέχωση των ως άνω υπηρεσιών, η οποία να εξασφα−
λίζει την οργάνωση και λειτουργία τους, ενώ υπάρχει η
δυνατότητα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
να ασκήσει καθήκοντα φορέα υλοποίησης των σχετικών
με τις υπηρεσίες αυτές έργων.
γ. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ορίζουμε ως φορέα υλοποίησης των έργων της Υπη−
ρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών από της δημοσίευσής της πα−
ρούσας, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθ. οικ. 5526/4887
(3)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 56872/49792/19−12−2012 προ−
ηγούμενης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί καθιέρωσης
24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές
και αργίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πο−
λιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Την υπ' αριθ. 164/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Βριλησσίων περί καθιέρωσης εξαίρεσης από
την πενθήμερη εργασία και καθιέρωσης επταήμερης
λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της Διεύ−
θυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας του
Δήμου.
5. Την υπ’ αριθ. 56872/49792/19−12−2012 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας
τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων (ΦΕΚ
3569/Β/31−12−2012), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 56872/49792/19−12−2012
προηγούμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και καθιερώνουμε
εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία, επταήμερη
λειτουργία (Κυριακές και αργίες και το Σάββατο),
σε 24ωρη βάση του Τμήματος Καθαριότητας και
του Γραφείου Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του
Τμήματος Αστικού Περιβάλλοντος και πρασίνου του
Δήμου Βριλησσίων, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των
εργασιών τους, όπως αυτές αναφέρονται στην ως
άνω απόφαση Γενικού Γραμματέα. Από τις διατάξεις
της τροποποιητικής αυτής απόφασης δεν προκαλείται
καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθ. οικ. 5550/4912
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 56868/49788/19−12−2012 προ−
ηγούμενης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί καθιέρωσης
24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές
και αργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντος υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Την υπ' αριθ. 163/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Βριλησσίων περί καθιέρωσης εξαίρεσης από
την πενθήμερη εργασία και καθιέρωσης επταήμερης
λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της Διεύ−
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
5. Την υπ’ αριθ. 56868/49788/19−12−2012 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας
τις Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών του Δήμου Βριλησσίων (ΦΕΚ 3569/Β/31−12−2012),
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 56868/49788/19−12−2012
προηγούμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και καθιερώνουμε
α) εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία, επταήμερη
λειτουργία (Κυριακές και αργίες και το Σάββατο), σε
24ωρη βάση των Γραφείων Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευ−
σης και Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης του Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης της Δι−
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων
και β) την κατ' εξαίρεση εφαρμογής του πενθήμερου,
επταήμερη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης που
αποτελεί το Συνεργείο του Δήμου Βριλησσίων, λόγω
της ιδιαίτερης φύσης των εργασιών τους, όπως αυτές
αναφέρονται στην ως άνω απόφαση Γενικού Γραμματέα.
Από τις διατάξεις της τροποποιητικής αυτής απόφασης
δεν προκαλείται καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθ. 4644/4120
(5)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Την υπ' αριθ. 353/2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Γλυφάδας περί καθιέρωσης διαφορετικού
ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 2 § 4 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23−12−2008) η
υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο
το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπερι−
λαμβανομένων και των αργιών, με κατάλληλη εναλλαγή
του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή
και υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας και δεν απαιτείται σχετική έγκριση, απο−
φασίζουμε:
Καθιερώνουμε α) απασχόληση των φυλάκων των δη−
μοτικών κτιρίων και της δημοτικής περιουσίας (υπη−
ρεσία ελλιμενισμού σκαφών) καθώς και των φυλάκων
σχολικών κτιρίων του Δήμου Γλυφάδας, σε 24ωρη βάση,
όλες τις ημέρες του μήνα, για την κατά το δυνατόν
πληρέστερη φύλαξη των δημοτικών κτιρίων και των
λεκανών της Μαρίνας του Δήμου και για την ασφαλή
φύλαξη των σχολικών μονάδων της περιφέρειας του
Δήμου, β) απασχόληση των καθαριστριών του Δημαρ−
χείου και των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γλυφάδας,
σε 12ωρη βάση, όλες τις ημέρες του μήνα (με ωράριο

συνεχές ή διακεκομμένο), προκειμένου να αντιμετωπί−
ζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ο καθαρισμός
των εγκαταστάσεων αυτών, γ) απασχόληση του προ−
σωπικού του Δημοτικού Νεκροταφείου Γλυφάδας, σε
12ωρη βάση, από Δευτέρα έως και Κυριακή, σε άμεση
συνάρτηση με τον κανονισμό λειτουργίας του, δ) τη
λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Κίνησης και
Προστασίας Περιβάλλοντος σε 24ωρη βάση, όλες τις
ημέρες του μήνα, λόγω της ιδιαιτερότητας των καθη−
κόντων της (διατήρηση καθαριότητας της περιοχής,
αποκομιδή απορριμμάτων, ανακύκλωση, καθαρισμός
λαϊκών αγορών, αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης,
αντιμετώπιση πιθανών βλαβών από το συνεργείο συντή−
ρησης και επισκευής οχημάτων κ.τ.λ.), όπως αναφέρεται
στην υπ' αριθ. 353/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Γλυφάδας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται επιπλέον δαπάνη ύψους 1.409.000,00 € περίπου σε
βάρος του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου που θα
βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.0001, 20.6012.0001, 45.6012.0001,
50.6012.0001, 70.6012.0001, 15.6022, 20.6022 και 70.6022.
Ανάλογη δαπάνη θα προκληθεί και τα επόμενα έτη που
θα βαρύνει τους ίδιους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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