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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47630/ΥΦ 878
(1)
Ανάθεση καθηκόντων από την Υπεύθυνη Αρχή του Εθνι−
κού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας και άλλων πόρων στην Ειδική Υπηρεσία
Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματο−
δοτούμενων Προγραμμάτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

2. Το άρθρο 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015).
3. Το Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α΄/03.04.2016) «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων,
Υπηρεσίας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομο−
θεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά
με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκλη−
ση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας», διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 77 και 79,
όπως ισχύουν.
4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) για την μετονομασία του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι−
σμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
5. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφο−
ρά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκλη−
ματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1042/2014
της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρω−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 όσον αφορά τον
ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου
των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς
και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη
της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και κατα−
στολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των
κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/
ΔΕΥ του Συμβουλίου.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσω−
τερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στή−
ριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των
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θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθμ.
574/2007/ΕΚ.
10. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης
2008/381ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου αριθμ. 573/2007/ΕΚ και αριθμ. 575/2007/ΕΚ και
της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.
11. Την αριθμ. C(2015) 5312 απόφαση της Επιτροπής της
31.07.2015 για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος
της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας, για την περίοδο 2014−2020.
12. Την αριθμ. C(2015) 5313 απόφαση της Επιτροπής της
31.07.2015 για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος
της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετα−
νάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014−2020, όπως
έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. C(2015) 9607/16.12.2015
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.
13. Την αριθμ. 69131/ΕΥΘΥ624/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1451) υπουρ−
γική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του Ν. 4314/2014
και αντικατάσταση της αριθμ. 43491/ΔΙΟΕ 789/21.12.2000
(ΦΕΚ Β΄ 1639) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει».
14. Την αριθμ. 40082 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σμού (ΦΕΚ 1054/Α΄/14.04.2016) για την Τροποποίηση της
αριθμ. 105755/14 απόφασης «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 2222).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Αρμόδια Αρχή στην οποία ανατίθενται καθήκοντα
της Υπεύθυνης Αρχής του Εθνικού Προγράμματος
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων
Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβω−
σης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, σύμφωνα
με το άρθρο 77 του Νόμου 4375/2016, όπως κάθε φορά
ισχύει, ορίζεται Εντεταλμένη Αρχή, η οποία αναλαμβάνει
την άσκηση μέρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης
Αρχής, ήτοι της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και
άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π), που αφορούν
στην κατάρτιση και υποβολή των αιτήσεων πληρωμής
του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας και άλλων πόρων.
Άρθρο 2
Αντικείμενο ανάθεσης
Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων αναλαμβάνει
την άσκηση μέρους καθηκόντων από την Υπεύθυνη Αρχή/
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3.

Άρθρο 3
Καθήκοντα που ανατίθενται
Η Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων αναλαμβάνει,
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας, τα ακόλουθα καθήκοντα.
1. Καταρτίζει και αποστέλλει στην Υπεύθυνη Αρχή τα
στοιχεία των αιτημάτων πληρωμής των άρθρων 40 και
44 του Κανονισμού 514/2014 προκειμένου να υποβληθούν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω SFC από την Υπεύθυνη
Αρχή. Ειδικότερα:
Ι. Καταρτίζει και αποστέλλει τους ετήσιους λογα−
ριασμούς που συνοδεύουν τις αιτήσεις πληρωμής του
ετήσιου υπολοίπου εμπρόθεσμα προκειμένου να υπο−
βληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω SFC από την
Υπεύθυνη Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονι−
σμού 514/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.
ΙΙ. Καταρτίζει και αποστέλλει στην Υπεύθυνη Αρχή
τους ετήσιους λογαριασμούς που συνοδεύουν την αί−
τηση πληρωμής του τελικού υπολοίπου εμπρόθεσμα,
προκειμένου να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μέσω SFC από την Υπεύθυνη Αρχή σύμφωνα με το άρ−
θρο 40 του Κανονισμού 514/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών που
περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής συνεργάζεται
με την Υπεύθυνη Αρχή και την Αρχή Ελέγχου, προκει−
μένου να οριστικοποιηθούν οι δαπάνες που περιλαμβά−
νονται σε αυτούς και να εκπονηθούν από την Υπεύθυνη
Αρχή και την Αρχή Ελέγχου τα απαραίτητα έγγραφα
που συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής, σύμφωνα με το
άρθρο 59 του Καν. 966/2012, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Παρέχει στην Υπεύθυνη Αρχή περαιτέρω πληρο−
φορίες σχετικά με την εκκαθάριση λογαριασμών, εφό−
σον της ζητήσει ή έχουν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
4. Λαμβάνει προληπτικά και διορθωτικά μέτρα στο
πλαίσιο της κατάρτισης και υποβολής των ετήσιων
λογαριασμών που συνοδεύουν τις αιτήσεις πληρωμής,
με βάση την αξιολόγηση του συνόλου των ελέγχων
που διενεργούνται από την Υπεύθυνη Αρχή, τις Εντε−
ταλμένες Αρχές που διαχειρίζονται μέρος των Εθνικών
Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
και άλλων πόρων και τις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές.
5. Διασφαλίζει ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες
από την Υπεύθυνη Αρχή και τις Εντεταλμένες Αρχές
που διαχειρίζονται μέρος των Εθνικών Προγραμμάτων
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων,
σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν και τους
ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά στις
δαπάνες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής
του ετήσιου και του τελικού υπολοίπου.
6. Δύναται να εκδίδει οδηγίες, κατευθύνσεις και εγκυ−
κλίους προς την Υπεύθυνη Αρχή και τις εντεταλμένες
αρχές που διαχειρίζονται μέρος των Εθνικών Προγραμ−
μάτων και τους δικαιούχους για θέματα που αφορούν
στην κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών και των αι−
τήσεων πληρωμής.
7. Τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικά μητρώα για
τις δαπάνες που υποβάλλονται στην Επιτροπή, καθώς
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και των ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και των
ποσών που αποσύρονται μετά, από ακύρωση του συνό−
λου ή μέρους της συνεισφοράς για μία δράση/ για ένα
έργο και αποστέλλει στις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα
με τον Κανονισμό.
8. Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Αρχή και ενδεχο−
μένως και τις εμπλεκόμενες αρχές που διαχειρίζονται
μέρος των Εθνικών Προγραμμάτων για τον καθορισμό
των κανόνων λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληρο−
φοριακού Συστήματος − ΟΠΣ ως προς τις πληροφορίες
που χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της, καθώς και την επεξεργασία τους.
9. Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Αρχή για τη διατύ−
πωση των θέσεων των Ελληνικών Αρχών στις απαντή−
σεις προς τα Ευρωπαϊκά Ελεγκτικά Όργανα, μετά από
ελέγχους τους.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Εντεταλμένης Αρχής
Επιπροσθέτως των καθηκόντων που προσδιορίζονται
στο άρθρο 3 της παρούσας, η Ειδική Υπηρεσία Πιστο−
ποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προ−
γραμμάτων αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Κατανέμει στις οργανωτικές Μονάδες που εμπλέκο−
νται, τα καθήκοντα που της ανατίθενται και ενημερώνει
σχετικά την Υπεύθυνη Αρχή και τις Εντεταλμένες Αρχές
που διαχειρίζονται μέρος των Εθνικών Προγραμμάτων.
2. Κοινοποιεί στην Υπεύθυνη Αρχή, το νέο οργανό−
γραμμά της σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης
του καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροπο−
ποιήσεις στις διαδικασίες/ στα καθήκοντα που ασκεί.
3. Παρέχει στην Υπεύθυνη Αρχή, εφόσον της ζητήσει,
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα καθήκοντα
που ασκεί.
4. Ενημερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία
που αντιστοιχούν στα καθήκοντα που τις ανατίθενται.
5. Αποδέχεται επιτόπιες επιθεωρήσεις από την Υπεύ−
θυνη Αρχή και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία,
προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο
άσκηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.
6. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρ−
χών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελε−
γκτικών αρχών, και διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομί−
ζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην άσκηση
των καθηκόντων που της ανατίθενται, εφόσον ζητηθούν.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Υπεύθυνης Αρχής
Η Υπεύθυνη Αρχή/ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, στο πλαίσιο
της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας Από−
φασης από την Εντεταλμένη Αρχή, υποχρεούται στην
τήρηση των παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και
Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 2014−2020 και
κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρησή του και
την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή των σχετικών
διαδικασιών με την άσκηση των καθηκόντων που της
ανατίθενται.
2. Διασφαλίζει ότι η Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και
Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις
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διαδικασίες και τους ελέγχους που εφαρμόζουν τόσο
η Υπεύθυνη Αρχή όσο και οι Εντεταλμένες Αρχές που
διαχειρίζονται μέρος των Εθνικών Προγραμμάτων.
3. Παρέχει έγκαιρα στην Ειδική Υπηρεσία Πιστοποί−
ησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προ−
γραμμάτων και στην Αρχή Ελέγχου τα απαραίτητα
στοιχεία για την οριστικοποίηση και υποβολή των
αιτημάτων πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του
Καν. 514/2014 και το άρθρο 59, παράγραφος 5 του Καν.
966/2012, όπως ισχύει.
4. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδι−
οτήτων/ καθηκόντων της Ειδικής Υπηρεσίας Πιστοποί−
ησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προ−
γραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
Απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, και
εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά
μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τα αιτήματα πληρωμής που υποβάλλο−
νται για τα Εθνικά Προγράμματα. Στο πλαίσιο παρα−
κολούθησης της Ειδικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης και
Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων,
η Υπεύθυνη Αρχή:
4.1. Οριστικοποιεί, υποβάλλει και παρακολουθεί τους
ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται και της απο−
στέλλονται και φέρει την τελική ευθύνη για αυτούς.
4.2. Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή/και
προληπτικών μέτρων από την Ειδική Υπηρεσία Πιστο−
ποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προ−
γραμμάτων.
4.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στην Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και
Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
από την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά
ελεγκτικά όργανα / αρχές.
4.4. Διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στην Ειδική
Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρημα−
τοδοτούμενων Προγραμμάτων, προκειμένου να επι−
βεβαιωθεί ότι οι αρμοδιότητες/τα καθήκοντα που της
έχουν ανατεθεί ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου.
4.5. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας Από−
φασης, εφόσον μεταβάλλονται οι αρμοδιότητες που
ανατίθενται.
4.6. Στις περιπτώσεις που η Υπεύθυνη Αρχή των Εθνι−
κών Προγραμμάτων, διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση
της Ειδικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων με τους όρους
της παρούσας απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2016
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

16286

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Φ. 28/17184/2016
(2)
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τις ευάλωτες ομά−
δες πληθυσμού στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος
του Πολίτη».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΝHΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ. Α΄/20−09−2002), «Συ−
νταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», ως ισχύει
και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 3 αυτού.
β) Του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10/τ. Α΄/22−01−2003), «Συνή−
γορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και
ιδίως των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 αυτού.
γ) Των περ. 12, 18 και 19 του τομέα ε΄ «Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης» της παρ. Ι του άρθρου
74 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 του
Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Μέρους Β του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
τ. Α΄/07−06−2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύει.
δ) Του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/τ. Α΄/30−09−2011), «Κοινω−
νική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
ε) Της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/
τ. Α΄/01−03−2012), «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη−
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας»
και άλλες διατάξεις.
στ) Των άρθρων 1 έως 3 και 5 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ
29/τ. Α΄/19−03−2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέ−
τρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
ζ) Της αριθμ. ΟΙΚ.494/07−04−2015 (ΦΕΚ 577/τ. Β΄/9−4−2015)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης — Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας — Οικονομικών
— Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Καθορισμός
εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιού−
χων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβο−
λής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες
ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη
με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε
άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων
των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν−
θρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 29/Α΄).

η) Του Π.δ. 273/1999 (ΦΕΚ 229/τ. Α΄/03−11−1999), «Κανο−
νισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως
ισχύει και ιδίως των παρ. 1δ και 4 του άρθρου 8 αυτού.
Β. α) Της περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13−07−2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις», ως ισχύει.
β) Της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β΄ του
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/716−12−2015) «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ..) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
Ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
2. Την από 14/07/2015 απόφαση ένταξης χρηματοδότη−
σης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ Ε5002
ΤΡΟΠ. 0) του έργου «Πρωτοβουλίες του Συνηγόρου του
Πολίτη για την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης
των διακρίσεων κατά ομάδων ευάλωτων στον κοινωνικό
και οικονομικό αποκλεισμό» (ΑΔΑ:ΩΓΧΕ465ΦΘΘ−ΓΓ6).
3. α) Την αριθμ. Φ.55/29618/30−07−2015 πράξη του Συ−
νηγόρου του Πολίτη, σχετικά με τον εκ νέου ορισμό
αναπληρωτή του.
β) Την αριθμ. Φ.22.1/40813/30−10−2015 − ΑΔΑ:Ω8ΥΗΙΜ0−
ΧΦ4 πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη, με την οποία
διαπιστώθηκε η από 29−10−2015, αυτοδίκαιη αποχώρηση
της Συνηγόρου του Πολίτη, Σπανού Καλλιόπης, λόγω
λήξης της αρχικής θητείας αυτής.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος
του Πολίτη», μη αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας, με αντι−
κείμενο την ενημέρωση του Οδηγού και του ειδικού
ιστοχώρου για ζητήματα που σχετίζονται με τις ευά−
λωτες ομάδες πληθυσμού, η οποία τελεί υπό την ευ−
θύνη του Συνηγόρου του Πολίτη, στο πλαίσιο του υπό
στοιχείο 2 της παρούσης εγκεκριμένου προγράμματος,
αποτελούμενη από έναν (1) Βοηθό Συνήγορο, με τον
αναπληρωτή του, έξι (6) ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι
υπηρετούν στην Αρχή με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου και ορίζονται κατόπιν απόφασης του
Συνηγόρου του Πολίτη από τους Κύκλους Δραστηριό−
τητας της Αρχής, με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και
έναν (1) υπάλληλο του Τμήματος Μηχανογράφησης της
Διεύθυνσης Γραμματείας της Αρχής.
2. Συντονιστής της ως άνω Ομάδας, ορίζεται με από−
φαση του Συνηγόρου του Πολίτη, Βοηθός Συνήγορος
με τον αναπληρωτή του.
3. Το έργο της εν λόγω Ομάδας συνίσταται:
α. στη συγκέντρωση και επεξεργασία του νομοθετικού
πλαισίου που αφορά τις ευάλωτες ομάδες, προκειμένου
ο Οδηγός για τις ευάλωτες ομάδες να ενημερώνεται,
με βάση το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο. Επί−
σης η ομάδα θα επιμελείται την διαρκή ενημέρωση του
σχετικού ιστοχώρου, που έχει δημιουργηθεί.
β. στη διάχυση της πληροφόρησης στη δημόσια δι−
οίκηση και τους πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα),
προκειμένου τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομά−
δες να έχουν πρόσβαση σε δικαιώματα και πλεονεκτή−
ματα, όπως ορίζουν συγκεκριμένες διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2016
Ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
F
Αριθμ. 4663

(3)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου
Δοξάτου για το έτος 2016.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 235/
Α΄/27−12−2010) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.
3. Την αριθμ. 71351/14−12−2010 (εγκύκλιο 41) και την
αριθμ. 74895/30−12−2010 (εγκύκλιο 60) του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγρά−
φου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/2015),
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμ−
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη−
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
5. Του άρθ. 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δι−
απραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28−6−2007), «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
7. Του άρθ. 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, το οποίο ρυθμίζει
τον έλεγχο των δαπανών.
8. Το αριθμ. 277/01.04.2016 έγγραφο του Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Δοξάτου.
9. Την αριθμ. 278/01.04.2016 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ., περί
υπάρξεως πιστώσεων στον προϋπολογισμό.
10. Το αριθμ. 11237/9.2.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης σύμφωνα με το οποίο
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας − Θράκης ασκεί ο Γενικός Δ/ντής
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.Θ. − αρχαιό−
τερος Γενικός Διευθυντής − (άρθρο 56 του Ν. 4257/2014),
κατόπιν της αριθμ. 4/6.2.2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6.2.2015) πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου περί «Αποδοχής παραιτήσεων
των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων της Χώρας», αποφασίζουμε:
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Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δοξάτου
για το έτος 2016 ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ − ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ’
Αρ. Υπ
ΚΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΤΟΣ ΕΚΑΣΤΟΣ
1
Διοικητικών
ΠΕ
60
1
Διοικητικών
ΔΕ
60
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Αρ. Υπ
ΚΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ
ΕΚΑΣΤΟΣ
5
Βρεφονηπιοκόμων
TE
60
3
Βοηθών
ΔΕ
60
Βρεφοκόμων
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Αρ. Υπ
ΚΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ
ΕΤΟΣ ΕΚΑΣΤΟΣ
3
Νοσηλευτών
TE
60
1
Βοηθών
ΔΕ
60
Νοσοκόμων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
1
Μουσικών
TE
60
Το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας για
τους ως άνω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι (5) πέντε ημέ−
ρες το μήνα.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ οικ. έτους 2016 ποσού 1.000,00 € η
οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 15/6422.01.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 6 Μαΐου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 4807
(4)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παρανε−
στίου για το έτος 2016.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 235/
Α΄/27−12−2010) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.
3. Την αριθμ. 71351/14−12−2010 (εγκύκλιο 41) και την αριθμ.
74895/30−12−2010 (εγκύκλιο 60) του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγρά−
φου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/2015),
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμ−
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη−
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
5. Του αρθ. 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δι−
απραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
7. Του αρθ. 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, το οποίο ρυθμίζει
τον έλεγχο των δαπανών.
8. Το αριθμ. 99/30.03.2016 έγγραφο του Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παρανεστίου με
την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ−
ΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ».
9. Την αριθμ. 98/23.3.2016 βεβαίωση του Ν.Π. Δήμου
Παρανεστίου, περί υπάρξεως πιστώσεων στον προϋ−
πολογισμό.
10. Την αριθμ. οικ. 99386/6−11−2014 (ΦΕΚ 3105/τ. Β΄/
18−11−2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, με
θέμα «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανι−
κές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο−
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών
μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης», όπως αυτή τροποποιήθηκε − συμπλη−
ρώθηκε με την αριθμ. 109947/27.11.2014 (ΦΕΚ 3320/
11.12.2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.
11. Το αριθμ. 11237/9.2.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης σύμφωνα με το οποίο
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας − Θράκης ασκεί ο Γενικός Δ/ντής
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.Θ. − αρχαιό−
τερος Γενικός Διευθυντής − (άρθρο 56 του Ν. 4257/2014),
κατόπιν της αριθμ. 4/6.2.2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6.2.2015) πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου περί «Αποδοχής παραιτήσεων
των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων της Χώρας», αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που
υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παι−
δείας» του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2016 ως εξής:
Αριθ.
υπαλ.
1
1

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΑΤΗ− ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤ’
ΚΛΑΔΟΣ
ΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ ΕΚΑΣΤΟΣ
Διοικητικού −
TE 17
60
Λογιστικού
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ TE 9
60

Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός
έδρας ανά μήνα ορίζεται σε (5) πέντε ημέρες για κάθε
υπάλληλο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παρανεστίου οικ. έτους
2016 ύψους: 500,00 € (ΚΑ 10/6422).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 6 Μαΐου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 482
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για απογευματινές
ώρες εργασίμων ημερών, για υπαλλήλους ειδικότη−
τας σχολικών φυλάκων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 7 του
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015), βάσει των οποίων
στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β΄
του ανωτέρω νόμου εντάσσονται οι ΙΔ.ΑΧ. και Ι.Δ.Ο.Χ.
υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4354/2015 περί
καταργήσεως γενικών ή ειδικών διατάξεων κατά το μέ−
ρος που αυτές ρύθμιζαν θέματα που θίγονται από τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Β του αυτού Νόμου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α΄/16.12.2015), με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης εργασίας
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσω−
πικού των ΟΤΑ α βαθμού καθώς και το ύψος αμοιβής
αυτής κατά περίπτωση.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/
Α΄/10.06.2011) με τις οποίες καθορίζεται το εβδομαδιαίο
υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Δη−
μοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
6. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ 1659/
τ. Β΄/26.07.2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής με−
ταρρύθμισης με θέμα «καθιέρωση ωρών προσέλευσης
και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπη−
ρεσιών και των ΝΠΔΔ».
7. Το αριθμ. 2931/Β΄/31−12−2015 ΦΕΚ για την καθιέρω−
ση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του
Δήμου Φυλής.
8. Την αριθμ. 228/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Φυλής με την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός του έτους 2016.
9. Την από 8−1−2016/Δ.Υ. βεβαίωση του Τμήματος Λο−
γιστηρίου, Προϋπολογισμού και Εξόδων της Δ/νσης
Οικονομικών υπηρεσιών.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
(ΦΕΚ 3161/Β΄/30−12−2011).
11. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.
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12. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
13. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, με συγκρό−
τηση συνεργείων για την ασφαλή και εύρυθμη διεξα−
γωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 και θα
πραγματοποιείται κατόπιν εκδόσεως εκ του αρμοδίου
οργάνου σχετικής απόφασης κατανομής των ωρών ανά
υπάλληλο, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για το έτος
2016 την εργασιακή απασχόληση για οκτώ (8) υπαλλή−

λους αορίστου και ορισμένου χρόνου − ειδικότητας Σχο−
λικών Φυλάκων του Δήμου Φυλής, για το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, που θα πραγματοποιηθεί από την
Τετάρτη 11 Μαΐου έως Τετάρτη 1 Ιουνίου μέχρι εκατόν
εξήντα (160) ώρες απογευματινής εργασίας πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου, ανά υπάλληλο.
Αναλυτικά οι υπηρεσίες οι ειδικότητες, ο αριθμός
των υπαλλήλων και η κατανομή των ωρών υπερωρια−
κής απασχόλησης, κατά περίπτωση, για όλο το έτος,
θα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
5
3

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΑΧ
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΟΧ
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ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(20*8)=160*5=800
(20*8)=160*3=480

Β. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται σχετική δαπάνη που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
Δήμου Φυλής οικονομικού έτους 2016, ύψους 569.953,68 € συνολικά και έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώ−
σεις στους κάτωθι ΚΑ:
10.6012.10001, 15.6012.10001, 20.6012.10001, 25.6012.10001, 30.6012.10001, 35.6012.10001, 40.6012.10001, 50.6012.10001,
10.6022.10001, 15.6022.10001, 20.6022.10001, 25.6022.10001, 30.6022.10001, 35.6022.10001, 40.6022.10001, 10.6042.10001,
15.6042.10001, 20.6042.10001, 35.6042.10002, 20.6012.10002, 25.6012.10002, 35.6012.10002, 20.6022.10007, 25.6022.10003,
35.6022.10002, 20.6042.10003, 35.6042.10002, 15.6022.10003, 20.6012.10003, 25.6012.10003, 35.6012.20001, 20.6022.10008,
25.6022.10004, 35.6022.10003, 20.6042.10008, 35.6042.10004.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άνω Λιόσια, 9 Μαΐου 2016
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην οικ. 75594/231/19−4−2016 απόφαση του Αντιπερι−
φερειάρχη Ανατολικής Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1225/27−04−2016 (τ. Β΄) στη σελίδα 1 στην στήλη Α΄
στο σημείο 9, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Την υπ’ αριθμ. οικ. 234321/27−11−2014
απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ−
ρειας Αττικής (ΦΕΚ 2542/24−09−2014/τ. Β΄)»,

στο ορθό: «Την υπ’ αριθμ. οικ. 232641/25−11−2014 από−
φαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Αττικής (ΦΕΚ 3203/28−11−2014/τ. Β΄),
και στη στήλη Β΄ διορθώνεται:
το εσφαλμένο: 1. «Στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι−
εύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής»
στο ορθό: «Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Πε−
ριφέρειας Αττικής»
(Από την Περιφέρεια Αττικής)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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