
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των 
ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνά-
ψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρι-
σης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
για το έτος 2016.

2 Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

3 Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2016.

5 Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π..

6 Υπερωριακή εργασία έτους 2016 υπαλλήλων 
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 16961 (1)
Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των 

ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνά-

ψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρι-

σης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 

33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-

μού για το έτος 2016.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της 

αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανα-
στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» 
(ΦΕΚ 280/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. 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 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την ανάγκη περιστολής των δαπανών στους Οργα-
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, λόγω 
των δημοσιονομικών συνθηκών.

4. Τη μείωση κατά δέκα τοις εκατό (10 %) του αριθμού 
των χορηγούμενων εγκρίσεων για το έτος 2016 σε σχέση 
με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2015, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του 
Ν. 3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και 
ιδίως με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαρα-
γράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012.

5. Την εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισμό των 
εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 
μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητι-
κών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτού-
μενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων, 
κατά το σκέλος που η μισθοδοσία των ανωτέρω δεν βα-
ρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις ως άνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι για το έτος 2015 ο μέγιστος επιτρε-
πόμενος αριθμός εγκρίσεων διαμορφώθηκε σε 6595 συ-
νολικά, εκ των οποίων οι 1037 αφορούσαν συμβάσεις 
βαρύνουσες τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των 
ΟΤΑ, ενώ οι 5558 αφορούσαν συμβάσεις στο πλαίσιο 
ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρημα-
τοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους 
έργων.

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 72 του Ν. 4342/2015 προβλέπεται εξαίρεση από 
την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει 
των ανανεώσεων ή παρατάσεων των συμβάσεων προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο ερευνητικών, 
αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

8. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (20/Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (116/Α΄).

10. Την αριθμ. 36166/14-10-2015 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα» (2252/Β΄).

11. Την αριθμ. Υ21/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (2144/Β΄).

12. Την αριθμ. Υ29/18-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168/Β΄).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των 
ΟΤΑ, η οποία θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους από 
τον τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΠ και από προγράμμα-
τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατό-
μων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το 
έτος 2016, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, σε 3933 
άτομα συνολικά, εκ των οποίων 933 θα αμείβονται από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ ενώ 3000 
θα προσληφθούν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξια-
κών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 16931 (2)
Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και των παραγράφων 

11, 12,13, 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 80 του Νόμου 

4375/2016 (51/Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρε-
σίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υπο-
δοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθε-
στώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (Ι.180/
29-6-2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διε-
θνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3907/2011 
(7/Α΄) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώ-
της Υποδοχής, προσαρμογής 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 υπη-
κόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 102/2012 (169/Α΄) «Οργάνωση 
και Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».

4. Το Π.δ. 105/2014 (172/Α΄) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

5. Το Π.δ. 24/2015 (20/Α΄) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων».

6. Το Π.δ. 73/2015 (116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. Υ10/25-9-2015 (2109/Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Ιωάννη Μουζάλα».

8. Το γεγονός ότι από την κατωτέρω απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Την έναρξη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης από τη δημοσίευση της παρούσας 
αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Την κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης.

3. Από την έναρξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης:

Α. Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πρώ-
της Υποδοχής μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Υπηρε-
σία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Β. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υπεισέρ-
χεται αυτοδικαίως στις εκκρεμείς συμβάσεις που έχει 
συνάψει η υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στη θέση της 
τελευταίας, την οποία διαδέχεται ως προς όλα τα δικαι-
ώματα και τις υποχρεώσεις.

Γ. Τυχόν εκκρεμή προγράμματα χρηματοδότησης ή 
προμηθειών από εσωτερικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 
πόρους και κάθε άλλους πόρους, των οποίων ο δικαιούχος 
και εκτελεστής είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, εκτε-
λούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Δ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Υπη-
ρεσία Πρώτης Υποδοχής ή Κέντρα Πρώτης Υποδομής ή 
Κινητές Μονάδες νοείται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης και οι αντίστοιχες περιφερειακές δομές της.

Ε. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού 
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της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, μεταφέρεται αυτο-
δικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 
Αντίστοιχα μεταφέρεται στην Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης το σύνολο του προσωπικού που υπηρε-
τεί στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής με οποιαδήποτε 
σχέση, είτε με μετάταξη, είτε με απόσπαση ή διάθεση 
από υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010) ή Ν.Π.Δ.Δ. κατά τη 
δημοσίευση του Ν. 4375/2016 (51/Α΄).

Στ. Όλες οι αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα και τα 
προεδρικά διατάγματα κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων 
του Ν. 3907/2011, οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία 
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής εφαρμόζονται ανα-
λογικά για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης έως την έκδοση των αποφάσεων και των 
διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 
Ν. 4375/2016 (51/Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Ι

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000745 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1077 (3)
Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής 

του Ν. 3723/2008.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυ-

ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής 
κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 250).

2. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση νομο-
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98).

5. Το άρθρο 54 του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δρα-
στηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική 
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του 
Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

6. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010 
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης 
του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65).

7. Το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγη-
τικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με 
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).

8. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαι-
σίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

9. Την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 54201/Β2884 απόφασης 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση 
της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρί-
σης» (Β΄ 2471).

10. Την υπ’ αριθμ. 53796/Β.2320 (Β΄ 1874) υπουργι-
κή απόφαση σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008». 

11. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000075EΞ2014 (B΄ 116/
24-1-2014) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Παρά-
ταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας 
σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008».

12. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000125ΕΞ2014/Β΄.195 
(Β΄ 242/6-2-2014) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

13. Την υπ’ αριθμ. Β΄.688 (B΄1055/29-4-2014) υπουργι-
κή απόφαση σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

14. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000915ΕΞ2014/Β΄.1123 
(B΄ 1821/3-7-2014) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστό-
τητας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008».

15. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000999ΕΞ2014/Β΄.1264 
(Β΄ 2025/25-7-2014) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

16. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001535ΕΞ2014/Β΄.2103 
(Β΄ 3316/10-12-2014) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

17. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000060ΕΞ2014/Β΄.54 
(B΄ 41/14-1-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστό-
τητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008».

18. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000077ΕΞ2015/Β.56 
(Β΄  55/15-01-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

19. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000207ΕΞ2015/Β.230 
(Β΄  284/25-2-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

20. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000399ΕΞ2015/Χ.Π.383 
(Β΄ 480/30-3-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

21. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000487ΕΞ2015/Χ.Π.869 
(Β΄ 638/21-4-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

22. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000843ΕΞ2015/Χ.Π.2121 
(Β΄ 1174/19-6-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

23. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000914ΕΞ2015/Χ.Π.2228 
(Β΄ 1327/2-7-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
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την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

24. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000965ΕΞ2015/Χ.Π.2236 
(Β΄ 1461/13-7-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

25. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001201ΕΞ2015/Χ.Π.2600 
(Β΄ 1991/15-9-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

26. Tην υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000900ΕΞ2015/Χ.Π.2218 
(B΄ 1302/30-6-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστό-
τητας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008».

27. Tην υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001747ΕΞ2015/Χ.Π.3313 
(B΄ 2881/29-12-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευ-
στότητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008».

28. Την υπ’ αριθμ. 2/51212/0025/20-10-2015 (Β΄2373) 
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/13997 /0025/22-3-2016 
(Β΄ 863) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

29. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000369ΕΞ2016/Χ.Π.565 
(Β΄ 652/10-3-2016) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

30. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000494ΕΞ2016/Χ.Π.753 
(Β΄ 924/5-4-2016) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

31. Την υπ’ αριθμ. C(2014) 4377 - SA.38857 (2014/N) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

32. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 79 - SA.40030 (2014/N) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

33. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 4452 - SA.42215 (2015/N) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

34. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 9498 – SA.43825 (2015/N) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

35. Tο από 9-5-2016 αίτημα της Alpha Bank AE.
36. Την υπ’ αριθμ. 3716/11-5-2016 εισήγηση του Διοι-

κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
37. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-

νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την κατανομή των εγγυήσεων του Ελ-

ληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή του άρθρου 2 του 
Ν. 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 3716/11-5-2016 εισήγηση του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
53796/Β.2320 (Β΄1874/30-11-2010) υπουργικής απόφα-
σης σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αριθμ. απόφ. 505/2016 (4)
  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2016.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36,48 και 176 του 

Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003.
5. Την αριθμ. οικ.2/1015/ΔΕΠ/15-1-2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την αριθμ. 46/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 40724/24-3-2016 
(ΦΕΚ 975/Β/8-4-2016), απόφαση Ασκούντος καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: Καθιέρωση 24ωρης 
λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά της Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότητας του 
Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2016.

7. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωρι-
ακή απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας για 
την κάλυψη εκτάκτων, απρόβλεπτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από την εφαρ-
μογή του Ν. 3852/2010 αφού τα όρια του νέου Δήμου 
Ηγουμενίτσας είναι διευρυμένα. Η έλλειψη των υπαλλή-
λων,οι οποίοι λόγω συνταξιοδότησης έχουν αποχωρήσει 
από το Δήμο, δυσχεραίνει το πρόβλημα αφού ο όγκος 
δουλειάς έχει επιμεριστεί στους εναπομείναντες υπαλ-
λήλους, αυτό επιβάλει την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας καθαριότητας πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές ώρες.

8. Πίστωση υπάρχει εξασφαλισμένη στον Κ.Α 20.6012 
για το μόνιμο προσωπικό ποσό 10.000 €, στον ΚΑ 
20.6022 για το αορίστου χρόνου ποσό 10.000 € και στον 
Κ.Α 20.6042 για το ορισμένου χρόνου ποσό 5.000 €, απο-
φασίζει:

Εγκρίνει κατ' ανώτατο όριο, την πραγματοποίηση 
υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι 22η ώρα, 
νυχτερινής εργασίας από 22η μέχρι 6η πρωινή ώρα, ερ-
γασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της 
υποχρεωτικής, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι δια-
τάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά το έτος 2016 για το 
προσωπικό του Δήμου μας που εργάζεται στον τομέα 
της καθαριότητας ως εξής:

Αριθμός απασχολουμένων με σχέση εργασίας Δημο-
σίου Δικαίου Εργάτες καθαριότητας οκτώ (8), επόπτης 
καθαριότητας ένας (1), οδηγοί δέκα (10) και χειριστές 
τρεις (3), αριθμός απασχολουμένων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργάτες έξη (6), οδη-
γοί δύο(2), αριθμός απασχολουμένων ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου εργάτες καθαριότητας τέσσερις (4) 
και χειριστές δύο (2). Τα όρια των ορών απασχόλησης 
ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής: 

Για το προσωπικό καθαριότητας και ανακύκλωσης:
Α) Υπερωριακή απογευματινή εργασία, έως 20 ώρες 

μηνιαίως.
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Β) Νυχτερινή εργασία, έως 30 ώρες μηνιαίως.
Γ) Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, έως 30 

ώρες μηνιαίως.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού 

ανωτέρω γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

Για οποιαδήποτε μεταβολή θα ακολουθήσει εκ νέου 
απόφαση Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηγουμενίτσα, 6 Μαΐου 2016

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 1031 (5)

Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ AΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 

195/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 2 της 
παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20-12-2013 τ.Β΄).

3. Την με αριθμ. 97/11-4-2016 αίτηση του Στυλιανού 
Τσιλίκη, μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, για ένταξή του στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π..

4. Την με αριθμ. 104/13-4-2016 απόφαση του Διευθυ-
ντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας περί ορισμού 
τριμελούς Επιτροπής.

5. Την με αριθμ. 111/18-4-2016 θετική εισήγηση της 
τριμελούς Επιτροπής της Σχολής Διοίκησης και Οικο-
νομίας.

6. Την με αριθμ. 8/20-4-2016 (θέμα 1ο) πράξη της Δι-
εύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

7. Το διορισμό του Λάζαρου Βρυζίδη, Προέδρου του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά (170/Υ.Ο.Δ.Δ./2013).

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

την ένταξη του Στυλιανού Τσιλίκη, μέλους του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι. 
και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε θέση 
της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), με αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης που κατέ-
χει, ως ακολούθως:

Ονοματε-
πώνυμο 

Πατρώνυμο Κατηγορία/
Ειδικότητα

Βαθ-
μός 

Χρόνος υπηρεσίας 
στο βαθμό στις 
13-5-2016 (ημ/νία 
έκδοσης πράξης 
ένταξης)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΤΣΙΛΙΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ1 Δ’ 4 έτη, 1 μήνα, 
12 ημέρες

Ο εντασσόμενος διατηρεί τη βαθμολογική και μισθο-
λογική του κατάσταση μέχρι την έκδοση του προβλε-
πόμενου, στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, 
Προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ-
γανισμού του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 16 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 13ης ΣΥΝ/11-5-2016/Θέμα Β1 (6)
    Υπερωριακή εργασία έτους 2016 υπαλλήλων 

του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

  Αφού έλαβε υπόψη του:
την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. πρ. 5376/6-5-2016 έγγραφο της Διευθύντριας Διοι-
κητική Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, το οποίο έχει ως εξής:

α) Ο Οργανισμός του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 3314/2012 τ. Β΄).
β) Το αριθμ. πρωτ. 14681/17-12-2015 έγγραφο του Νο-

σοκομείου σε απάντηση του από 15-12-2015 ηλεκτρο-
νικού μηνύματος της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης 
για Εφημερίες - Υπερωρίες για το έτος 2016.

γ) Την υπουργική απόφαση με αριθμό Α2β/Γ.Π. 
οικ.99927/24-12-2015 (ΦΕΚ 2932/31-12-2015 τ.Β΄) του 
Υπουργείου Υγείας, με την οποία εγκρίνεται η καθιέρω-
ση με αμοιβή υπερωριακής νυχτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας του μονίμου προσωπικού και του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια για το χρονικό διάστημα 
από 1-1-2016 έως και 31-12-2016 για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία τους σε 24ωρη βάση.

δ) Την υπουργική απόφαση με αριθμό Α2β/ΓΠ. 
οικ.99933/24-12-2015 (ΦΕΚ 2932/31-12-2015 τεύχος Β΄) 
του Υπουργείου Υγείας, με την οποία εγκρίνονται οι ενερ-
γές Εφημερίες, Χημικών Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών 
Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακο-
ποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυ-
σικών και Κτηνιάτρων και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια.
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ε) Το από 7-1-2016 (αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 147/
7-1-2016) ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονί-
ας και Θράκης με θέμα: «Κατανομή ορίων 2016 για την 
κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμών 2016» με το 
οποίο αποστάλθηκε στο Νοσοκομείο μεταξύ άλλων, Πί-
νακας «Κατανομής Υπερωριών - Νυχτερινών - Εξαιρέσι-
μων 2016» με το ποσό των 45.390,06 € και 578.155,25 € 
κατανομής Εφημέριων Επιστημονικού προσωπικού και 
ποσό κατανομής Υπερωριών Νυκτερινών και Εξαιρέσι-
μων Μονίμου και ΙΔΟΧ προσωπικού αντίστοιχα. 

στ) Το αριθμ. 2ης ΣΥΝ/22-1-2016/Θέμα Β2 απόσπασμα 
πρακτικών του ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με Υπερω-
ριακή εργασία έτους 2016.

ζ) Το αριθμ. Πρωτ. 2490/29-1-2016 έγγραφο της 4ης 
ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο μας διαβιβά-
στηκε η αριθμ. πρωτ. 3369/28-1-2016 (ΑΔΑ:ΞΩΩΟΡ10-
ΠΕΣ) απόφαση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και 
Θράκης με θέμα «Κατανομή ανά Νοσοκομείο των ποσών 
που έχουν εγκριθεί για την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θρά-
κης Εφημέριων Ιατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού 
Προσωπικού - Πρόσθετων Αμοιβών Λοιπού Προσωπικού 
από 1-1-2016 έως 31-12-2016».

η) Το αριθμ. 7ης ΣΥΝ/26-2-2016/ΘέμαΒ12 (ΑΔΑ:
ΩΔΔΤ469026Ι-1Λ9) απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του 
Νοσοκομείου σχετικά με Υπερωριακή εργασία έτους 
2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 που 
δημοσιεύθηκε στο αριθμ. ΦΕΚ960/8-4-2016 τ.Β΄.

θ) Το Ν. 4024/2011 άρθρο 20, το Ν. 3205/2003 άρθρο 
16 και το Ν. 4354/2015 άρθρο 20.

ι) Το αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ. 23407/24-3-2016 έγ-
γραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ανακοίνωση 
δημοσίευσης Ορθής Επανάληψης Αποφάσεων υπερω-
ριών - εφημέριων Νοσοκομείων και Π.Ε.Δ.Υ.»

κ) Την αριθμ. 3369/28-1-2016 (ΑΔΑ:ΞΩΩΟΡ10-ΠΕΣ/
21-4-2016) ορθή επανάληψη της Απόφασης του Διοικητή 
της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και με θέμα «Κατανομή ανά Νο-
σοκομείο των ποσών που έχουν εγκριθεί για την 4η ΥΠΕ 
Μακεδονίας και Θράκης Εφημέριων Ιατρικού Προσωπι-
κού - Επιστημονικού Προσωπικού - Πρόσθετων Αμοιβών 
Λοιπού Προσωπικού από 1-1-2016 έως 31-12-2016» με 
την ορθή επανάληψη του ποσού των 55.000,00 € κατα-
νομής των Εφημέριων Επιστημονικού Προσωπικού και 
ποσό 578.155,25 € κατανομής Υπερωριών, Νυχτερικών, 
Εξαιρέσιμων Μονίμου ΙΔΟΧ Προσωπικού.

λ) Το Ν. 4384/26-04-2016 άρθρο 52 σύμφωνα με το 
οποίο: "Στο τέλος του ένατου εδαφίου της παρ. Α.1 του 
άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδά-
φιο ως εξής: «Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές 
αποφάσεις των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν δημο-
σιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του α΄ εξα-
μήνου του έτους, ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2016.»."

Σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους η καθιέρωση με 
αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απα-
σχόλησης των υπαλλήλων επιτρέπεται για αντιμετώπιση 
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών. Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
για το προσωπικό ΝΠΔΔ εκδίδεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο. 

Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ-
λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. Σε απάντηση του από 15-12-2015, (β) 
σχετικού, ηλεκτρονικού μηνύματος της 4ης ΥΠΕ Μακεδο-
νίας και Θράκης για Εφημερίες - Υπερωρίες για το έτος 
2016 προτάθηκαν από την υπηρεσία για τις Υπερωρίες 
- Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα Μονίμου - ΙΔΟΧ Προσωπικού 
συνολικός αριθμός υπηρετούντων 493 υπάλληλοι με 
συνολική Ετήσια Δαπάνη 690.000,00 €.

Ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, 
στο αριθμ. ΦΕΚ 2932/31-12-2015 τ. Β΄, (γ) σχετικό, για 
την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μονίμου προσωπι-
κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια, ενέκρινε για την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και 
Θράκης συνολική δαπάνη ύψους 8.514.087,55 € για περί-
που 6.051 υπαλλήλους για 3.500.000 ώρες για το χρονικό 
διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Ο Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακε-
δονίας και Θράκης με την αριθμ. πρωτ. 3369/28-1-2016
απόφαση ενέκρινε για το Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για Υπε-
ρωρίες, Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα Μονίμου - ΙΔΟΧ Προ-
σωπικού το ποσό κατανομής 578.155.25 €, ομόφωνα 
αποφασίζει:

1. Την απασχόληση, πέραν του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου (Υπερωρίες - Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα), των υπαλ-
λήλων του Νοσοκομείου, για το έτος 2016, μονίμων και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθ-
μού 493 υπαλλήλων, εντός της εγκεκριμένης πίστωσης 
των 578.155,25 € (ΚΑΕ0261,0263,0551,0552,0555) σύμ-
φωνα με την ορθή επανάληψη της αριθμ. πρωτ. 3369/
28-1-2016 απόφαση κατανομής ανά Νοσοκομείο των 
ποσών που έχουν εγκριθεί για την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας 
και Θράκης Εφημέριων Ιατρικού Προσωπικού - Επιστη-
μονικού Προσωπικού - Πρόσθετων Αμοιβών Λοιπού 
Προσωπικού, για όλο το έτος 2016 της 4ης ΥΠΕ Μακε-
δονίας και Θράκης (ΑΔΑ:6ΞΩΩΟΡ10-ΠΕΣ).

2. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωρια-
κή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96 ώρες 
ανά υπάλληλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
του Ν. 4354/2015 και μέσα στα όρια των πιστώσεων που 
καθορίστηκαν από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

3. Η υπερωριακή εργασία θα κατατίθεται με αναλυτική 
μηνιαία ονομαστική κατάσταση από τους προϊσταμέ-
νους των τμημάτων μετά από έγκριση των Διευθυντών 
των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

4. Τη συμμετοχή και έγκριση συνεργείων υπερωρια-
κής απασχόλησης όταν απαιτηθεί από τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των 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 συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

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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