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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Δ.Τ.Δ.Β. 1027608ΕΞ2016 (1)
Καθορισμός διαδικασίας για την απόδοση προϊόντος 

εκποίησης ειδών κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. 
εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα από τη Διεύθυνση Δια−
χείρισης Δημόσιου Υλικού και τα Τελωνεία. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 32 Α΄ στο Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνι−

κός Τελωνειακός Κώδικας» όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 
30−12−2015 (ΦΕΚ 184/Α/30.12.2015).

2. Το άρθρο 36 της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014 (ΦΕΚ 
865/Β/08−04−2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής 
διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονά−
δων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων 
από αυτές», όπως αποτυπώθηκε στο Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 
178/Α/29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓΑ 
1160165 ΕΞ2015 (ΦΕΚ 2739/Β/16−12−2015) απόφαση του 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την από−
δοση ποσών που εισπράττονται κατά την εκποίηση 
υλικών και τροχοφόρων κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών 
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, από τη Διεύθυνση Δι−
αχείρισης Δημόσιου Υλικού και τις λοιπές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013 
και 372/Β/19.2.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομι−
κών και του Υφυπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την πράξη No 1/20−1−2016 του Υπουργικού Συμβουλίου 
περί διορισμού Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εισόδων.
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τα ποσά που εισπράττονται από την Διεύθυνση Δια−
χείρισης Δημόσιου Υλικού, εφεξής Δ.Δ.Δ.Υ. και τις λοι−
πές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ως προϊόν 
εκποίησης, των τροχοφόρων οχημάτων και των πάσης 
φύσεως υλικών κυριότητας Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. επο−
πτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτε−
ρου Δημόσιου τομέα, αποδίδονται στους παρόχους των 
προς εκποίηση ειδών σε ποσοστό 75% του εισπραχθέ−
ντος εκπλειστηριάσματος. Το αποδοτέο ποσοστό 75% 
υπολογίζεται μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.

Άρθρο 2

Για την απόδοση του σχετικού ποσού στο δικαιού−
χο νομικό πρόσωπο εκδίδεται απόφαση απόδοσης, ως 
ακολούθως:

α) εάν η εκποίηση και είσπραξη έχει πραγματοποιηθεί 
από τη Δ.Δ.Δ.Υ. ή τα Τελωνεία από τις Υπηρεσίες αυτές, 
β) εάν η εκποίηση και η είσπραξη έχει πραγματοποιηθεί 
από τις κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ ή Υ.Δ. Ε. το σχετικό ποσό 
κατατίθεται στο λογαριασμό της Δ.Δ.Δ.Υ. που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την έκδοση της σχετι−
κής απόφασης από την υπηρεσία αυτή.

Στην απόφαση απόδοσης επισυνάπτονται τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:

i. Αίτηση του δικαιούχου νομικού προσώπου.
ii. Το γραμμάτιο ή το αποδεικτικό είσπραξης του εκ−

πλειστηριάσματος.
iii. Το έγγραφο αναγγελίας των προς εκποίηση ειδών 

των νομικών προσώπων προς την Δ.Δ.Δ.Υ και τις λοιπές 
αρμόδιες υπηρεσίες.

iv. To πρωτόκολλο παράδοσης − παραλαβής του εί−
δους από τα νομικά πρόσωπα στην Δ.Δ.Δ.Υ και τις λοι−
πές αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον έχει παραδοθεί σε 
αυτές.

ν. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής του είδους 
στον αγοραστή.

Η εκτέλεση της απόφασης απόδοσης, από την αρμό−
δια Υπηρεσία, μειώνει τον αντίστοιχο κωδικό εσόδου 
του προϋπολογισμού.

Η απόδοση του ποσού πραγματοποιείται με εντολή 
μεταφοράς προς την Τ.τ. Ε. για πίστωση του τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου.

Τα ποσά αποδίδονται άτοκα στα δικαιούχα νομικά 
πρόσωπα.

Για την ως άνω απόδοση εφαρμογή έχουν οι περί 
συμψηφισμού διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Εί−
σπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

Άρθρο 3

Η καταβολή των υφιστάμενων εκκρεμών προς από−
δοση δικαιωμάτων σε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευ−
ομένων από το Δημόσιου και εταιρειών του ευρύτερου 
Δημόσιου τομέα, από εκποιήσεις αντικειμένων κυριότη−
τας τους της περιόδου λειτουργίας του πρώην Οργανι−
σμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ.Α.Ε.), οι 
οποίες είναι λογιστικά εκκαθαρισμένες, έχουν εκδοθεί 
τα σχετικά έντυπα εκκαθάρισης πώλησης αγαθών για 

λογαριασμό τρίτων έχουν αποσταλεί στους δικαιούχους 
και έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές βάσει του 
νόμου περί ανωνύμων εταιριών, θα πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά από τη Δ.Δ.Δ.Υ.

Η καταβολή αυτών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά 
και μέχρι του υφιστάμενου σε μηνιαία βάση συνολικού 
ποσού εισπραχθέντος προϊόντος εκποιήσεων, ανεξάρ−
τητα από τον κωδικό εσόδου στον οποίο αφορά η εν 
λόγω εκποίηση και μετά από αίτηση του δικαιούχου 
νομικού προσώπου, άτοκα.

Ο χρόνος παραγραφής των σχετικών χρηματικών αξι−
ώσεων παρατείνεται έως 31−12−2016.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
F

 Αριθ. 13064 (2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Καλυμνίων

Ν. Δωδεκανήσου. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236 Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί 
ληξιαρχικών πράξεων (ΦΕΚ 143/11−6−1976,τ.Α΄), όπως αντι−
καταστάθηκε με τις παραγράφους 14−17 του άρθρου 9 
του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/15−6−1995, τ.Α΄), την παράγραφο 
2 του άρθρου 1 και την παράγραφο 4 του άρθρου 14 
του Ν. 2503/1997.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 τ.Α΄/18−4−2013) 
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση».

5. Την υπ’ αριθ. 65/Φ 27080/57510/31−12−2010 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, περί ληξιαρχικών βιβλίων των 
νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ.

6. Την υπ’ αριθ. 9 υπ’ αριθ. 131360/12503/2013/08−05−2013 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις 
Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις».

7. Το υπ’ αριθ. Φ. 131360/13554/14/14−8−2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/τ.Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

9. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμ−
ματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας» 
(ΦΕΚ 24/Α/06−02−2015).

10. Την υπ’ αριθ. 191/2015 απόφαση του Δημάρχου Κα−
λυμνίων που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 26228/
01−12−2015 έγγραφο.



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7641

11. Την υπ’ αριθ. 466 /12−01−2016 βεβαίωση πίστωσης 
του Δήμου Καλυμνίων, αποφασίζουμε:

Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου για 
το Δήμο Καλυμνίων, στο Διευθυντή Διοικητικών Υπη−
ρεσιών του Δήμου Καλυμνίων, Αλαχούζο Μιχαήλ του 
Νικολάου, κλάδου ΔΕ1, με βαθμό Β΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 23 Φεβρουαρίου 2016

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   

F
 Αριθ. απόφ. 781/2015 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογρά−

φου Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για το 
έτος 2016. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−06−2007), «Κώδικας Κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», που αναφέρονται 
αντίστοιχα στις «Αποδοχές − Υπερωριακή Εργασία − 
Επιδόματα» καθώς και στην «Αποζημίωση υπαλλήλων 
οι οποίοι εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα».

2. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011).
3. Την υπ' αριθ. 2/78400/0022/14−11−2011 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
4. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 με το 

οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 20 του 
Ν. 4024/2011.

5. Την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4147/2013 (Τροπο−
ποιήσεις του Ν. 4024/2011).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16.12.2015 τεύχος Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρε−
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο−
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

7. Την ανάγκη τήρησης και κατάρτισης των πρακτι−
κών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, 
οι οποίες πραγματοποιούνται πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας και προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αυτή η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη ώστε να μη προ−
κύψει δυσλειτουργία του συλλογικού οργάνου.

8. Την υπ’ αριθ. 655/2015 απόφαση Δημάρχου με θέμα: 
«Ορισμός πρακτικογράφου συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου για το έτος 2016.»

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 10−6012.00 του σκέ−
λους των εξόδων με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες» του προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2016, συνολικού ποσού 4.859,28 €, 
αποφασίζει:

Καθορίζει μέχρι 20 ώρες κατά μήνα υπερωριακή απα−
σχόληση για τον υπάλληλο του Δήμου Παλαμά Χατζη−
ρίζο Κωνσταντίνο του Αλέξανδρου. Η ωριαία αποζημί−
ωση για την ανωτέρω εργασία καθορίζεται με βάση τις 
διατάξεις της περίπτωσης Α «Αποζημίωση για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου» παρ. 3 του 
άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16−12−2015). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Παλαμάς, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ   

F
 Αριθ. 1795 (4)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 280 παρ. 4 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8−6−2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α/28−06−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροπο−
ποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) «Σύσταση 
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄) «Καθορι−
σμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθη−
καν και ισχύουν.

6. Την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16−04−2010 
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 ΦΕΚ 226 Α΄/27−10−2011) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 
174 Α΄/8−8−2013): Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης −
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ − 149 Α/15−7−2014 −
Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ−151 Α΄/17−7−2014): Τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(Ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μο−
νάδων και άλλες διατάξεις.

10. Το υπ’ αριθ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31−10−2011 έγγραφο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.δ. 142/2010 «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες μέχρι την έναρξη της 
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 
Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των 
νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
214 του Ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού 
και τα Τμήματα Διοικητικού − Οικονομικού της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

12. Το υπ’ αριθ. 11237/9.2.2015 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα 
με το οποίο καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Απο−
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κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ασκεί ο 
Γενικός Δ/ντης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Α.Δ.Μ.Θ. − αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής − (άρθρο 
56 του Ν. 4257/2014), κατόπιν της υπ’ αριθ. 4/6.2.2015 
(ΦΕΚ 24/Α/6.2.2015) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί 
«Αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/22−04−2005).

14. Τον εν ισχύ Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου Δημο−
σίου Δικαίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου (υπ’ αριθ. 
5729/30.4.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και υπ' αριθ. 
59/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
του Δήμου Προσοτσάνης − ΦΕΚ 1410/Β/10−06−2013).

15. Την υπ' αριθ. 36/2014 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης, με 
την οποία τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.

16. Την υπ’ αριθ. 188/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία εγκρί−
θηκε η υπ’ αριθ. 36/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

17. Την υπ’ αριθ. 122/12.2.2016 βεβαίωση του Προέδρου 
του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης σχετικά με την δαπά−
νη που προκαλείται στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. 
από την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

18. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Δράμας, όπως διατυπώνε−
ται στο υπ’ αριθ. 8/29−10−2014 πρακτικό του (απόφαση 
30/2014), το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία με το υπ’ 
αριθ. 3/8.2.2016 έγγραφο στις 11.2.2016 και έλαβε αριθμό 
πρωτοκόλλου 1795/11.2.2016, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 36/2014 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης 
Νομού Δράμας με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗ−
ΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με την οποία 
τροποποιείται ο εν ισχύ Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 1410/Β/10−06−2013), όπως παρακάτω:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ το άρθρο 5 του ΟΕΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ 
αυτό ως έξης:

Α) Προσθήκη στο άρθρο 1 παρ 3 Τμήμα Αθλητισμού 
και Πολιτισμού:

4. Γραφείο Λαογραφικού Μουσείου
Β) Προσθήκη στο άρθρο 4 Αρμοδιότητες Τμήματος 

Αθλητισμού και Πολιτισμού:
Το Τμήμα Αθλητισμού και πολιτισμού είναι αρμόδιο 

για την εύρυθμη λειτουργία:
1. ........................ και 4. του Λαογραφικού Μουσείου
Γ) Προσθήκη στο άρθρο 4 Αρμοδιότητες Τμήματος 

Αθλητισμού και Πολιτισμού:
Αρμοδιότητες του Γραφείου Λαογραφικού Μουσείου
1) Μεριμνά για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτι−

στικής κληρονομιάς της περιοχής του Δήμου.
2) Συγκεντρώνει, διατηρεί, προβάλει και αναδεικνύει 

την τοπική ιστορία, τον τοπικό τύπο, το τοπικό ιστορικό 
αρχείο με το τοπικό δημοτικό αρχείο και τις ειδικές 
συλλογές.

3) Φροντίζει για τη διάσωση και συγκέντρωση όλων 
των δημοτικών εγγράφων ή χειρογράφων που παρά−
γονται ή αναφέρονται στην πολιτική, οικονομική και 
διοικητική δραστηριότητα του δήμου ή της τοπικής 
κοινωνίας γενικότερα.

4) Μεριμνά για τη συντήρηση, καταγραφή, ευρετηρία−
ση, ταξινόμηση και μικροφωτογράφηση ή ψηφιοποίηση 
των παραπάνω αρχείων ώστε η διάθεσή τους να εξυ−
πηρετεί το ευρύ κοινό αλλά και την λειτουργία και τα 
προγράμματα του Δήμου.

5) Οργανώνει και διαθέτει τυχόν ειδικά αρχεία που 
έχουν ιδιαίτερη ιστορική αξία για το τοπικό κοινό ώστε 
να αξιοποιούνται για τη μελέτη και την έρευνα.

6) Ασχολείται με την έρευνα και συγκέντρωση βιβλι−
ακού και άλλου υλικού, τα έργα τέχνης, τα κειμήλια 
και άλλα αντικείμενα άυλα και υλικά, αποδείξεις της 
τοπικής ζωής, των ηθών και των εθίμων, τη πόλης και 
της μείζονας περιοχής της, από απόψεως ιστορικής, 
αρχαιολογικής, φιλολογικής, αρχιτεκτονικής, κοινωνι−
κοοικονομικής κ.λπ.

7) Εμπλουτίζει την αρχειακή συλλογή με την αγορά 
ή την αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους 
κατόχους τους και ομοιότυπων αρχειακού υλικού που 
βρίσκονται σε διάφορους φορείς.

8) Συνεργάζεται με όλους τους τοπικούς φορείς για 
την εύρεση και την διάσωση αρχειακού υλικού.

9) Αξιοποιεί και συγκεντρώνει υλικό από ιδιωτικά αρ−
χειακά ιδρύματα, και συλλέκτες ή συνεργάζεται μαζί 
τους ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτό το υλικό.

10) Εκδίδει δημοσιεύματα που εξυπηρετούν την γνώση 
των ιστορικών πηγών της τοπικής κοινωνίας.

11 ) Συμμετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα 
σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς.

12) Οργανώνει την έκθεση των αρχείων σε κατάλλη−
λους χώρους και την προβολή τους για την προσέγγιση 
επισκεπτών.

13) Φροντίζει για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, 
συντήρηση και διαφύλαξη των εντύπων και των άλλων 
συλλογών του, καθώς και για τη μηχανοργάνωση των 
καταλόγων του.

14) Προωθεί την επιστημονική έρευνα σε θέματα τοπι−
κής ιστορίας και διοργανώνει ειδικά συνέδρια, ημερίδες, 
διαλέξεις κ.λπ.

15) Φροντίζει για την ψηφιοποίηση των ανωτέρω αρ−
χείων.

16) Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των 
Πινακοθηκών του Δήμου και τη λειτουργία τοπικών Μου−
σείων (Λαογραφικών, Ιστορικών κ.λπ.).

17) Μεριμνά για τη διασφάλιση των εκθεμάτων των 
πινακοθηκών και μουσείων καθώς και για τη συντήρηση, 
αποκατάσταση και επισκευή των πιθανών φθορών τους.

18) Μελετά, εισηγείται και προωθεί τον εμπλουτισμό 
των πινακοθηκών και μουσείων σε συνεργασία με άλ−
λους συναφείς οργανισμούς.

19) Μεριμνά για την τήρηση ειδικών μητρώων για τις 
συλλογές των πινακοθηκών και μουσείων.

20) Έχει την ευθύνη για την μεταφορά, εγκατάσταση 
και τοποθέτηση των εκθεμάτων καθώς και για την καλή 
λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων των πινακοθηκών 
και μουσείων.

21) Διοργανώνει σε συνεργασία με τους τοπικούς φο−
ρείς, εκδηλώσεις προβολής της πολιτιστικής κληρονο−
μιάς της πόλης.

22) Συνεργάζεται με τη σχολική κοινότητα διοργανώ−
νοντας εκδηλώσεις, επισκέψεις κ.α. που προάγουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία.

23) Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτημάτων 
τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα.
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Δ) Προσθήκη στο άρθρο 8 και τελική διαμόρφωση 
Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου:

2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπά−
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) ΔΥΟ (2)

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΙΑ (1)

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΟ (2)

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΠΕΝΤΕ (5)
3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγο−

νται οι εξής κλάδοι αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
και προβλέπονται

ΚΛΑΔΟΙ TE ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

TE ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΙΑ (1)

TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑ (12)
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΙΑ (1)
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΥΟ (2)
TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΥΟ (2)
TE ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ (1)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ TE ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19)
4. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπά−

γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΞΗ (6)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΟ (2)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΟΚΤΩ (8)
5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπά−

γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΙ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΙΑ (1)

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ (6)

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΜΙΑ (1)

ΥΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ ΔΩΔΕΚΑ (12)
Ε) Προσθήκη στο άρθρο 10 και τελική διαμόρφωση 

θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου:

Προβλέπονται 25 θέσεις προσωπικού με σύμβαση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων 
ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

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

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 5729/30−04−2013 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης (ΦΕΚ 1410/Β/10−06−2013).

Από την απόφαση αυτή (τροποποίηση) προκαλείται 
δαπάνη στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης ύψους 
295.000,00 ΕΥΡΩ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Δράμα, 24 Φεβρουαρίου 2016

Ο ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ   

F
 Αριθ. 1403/22879 (5)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας Π.Ε. 

Φθιώτιδας έτους 2016. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07−06−2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του Π.δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999/ΦΕΚ 154 Α΄.
4) Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010, ΦΕΚ 40 Α΄.
5) Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999, ΦΕΚ 180 Α΄.
6) Το άρθρο 20 του Ν. 4352/2015 (ΦΕΚ Α΄176).
7) Την υπ’ αριθ. 11110/126959/19−11−2015 Εγκύκλιο του 

Υ.Π.Α. και Τ. «Έναρξη προγράμματος συλλογικής κα−
ταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2016.».

8) Την υπ’ αριθ. 123877/24−5−2005 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύ−
θηκε στο Φ.Ε.Κ. 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία η 
διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου 
έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

9) Την επιτακτική ανάγκη για υπερωριακή απασχό−
ληση του εμπλεκόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα 
δακοκτονίας 2016 κατά τις απογευματινές ώρες, απο−
φασίζουμε:

Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση του προ−
σωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτο−
νίας 2016 από την δημοσίευση της παρούσας και έως 
31 Δεκεμβρίου 2016 ως κατωτέρω

1). Διευθυντής Δακοκτονίας (1) απογευματινές ώρες 
200

2) Επόπτες Δακοκτονίας (3) απογευματινές ώρες 600
3) Λογιστής Δακοκτονίας (1) απογευματινές ώρες 200
4) Γραμματέας Δακοκτονίας (1) απογευματινές ώρες 200
Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 

καθημερινών ημερών ανά υπάλληλο θα γίνει με κοινή 
απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας και του Δ/ντη εργασιών 
Δακοκτονίας. Υπεύθυνος παρακολούθησης του προ−
γράμματος ορίζεται ο Δ/ντης Εργασιών Δακοκτονίας.

Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με 
αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (8.500,00) €, θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 
2016 του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα 
Δακοκτονίας, που έχουν αναπτυχθεί στον προϋπολο−
γισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Φορέα 
073 Κ.Α.Ε. 5241.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσί−
ευσή της. 

 Λαμία, 16 Φεβρουαρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ   

F
 Αριθ. απόφ. 2/9−2−2016 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόληση υπαλλήλων του 

Επιμελητηρίου Τρικάλων για το έτος 2016 .

 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
3. Την υπ’ αριθ. 2/2015/ΔΕΠ/5−1−16 εγκύκλιο του Υπ. 

Οικονομικών − ΓΛΚ.
4. Το υπ’ αριθ. 5878/19−1−2016 έγγραφο του Υπ. Οικο−

νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού − ΓΓ Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή − Γ. Δ/νση Αγοράς − Δ/νση 
Θεσμικών Ρυθμίσεων.

5. Την από 1/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 
Τρικάλων για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Διοικητική 
Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα, 
ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε:

Την καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρ−
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου έξι(6) υπαλλήλων του 
Επιμελητηρίου Τρικάλων − τριών μονίμων, ενός ΙΔΑΧ και 
δύο ΙΔΟΧ − για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων, 
επειγουσών και σοβαρότατων υπηρεσιακών αναγκών 
που προκύπτουν λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υπο−
χρεώσεων του φορέα, από τη θέση σε ισχύ της παρού−
σας απόφασης έως 30/6/2016 και σε κάθε περίπτωση ως 
εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως για τον καθένα 
καθώς και για το χρονικό διάστημα από 1/7/2016 ως 
31/12/2016 για έξι (6) υπαλλήλους και σε κάθε περίπτωση 
ως εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως για τον καθένα.

Η υπερωριακή απασχόληση των εν λόγω υπαλλήλων 
αφορά ενδεικτικά την αντιμετώπιση απαιτήσεων λει−
τουργίας του ΓΕΜΗ και της ΥΜΣ, την υποστήριξη των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα 
μέλη του (ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια, κ.λπ.), την 
προετοιμασία και παράσταση τους στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής 
του Επιμελητηρίου οι οποίες γίνονται εκτός κανονικού 
ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, την υποστήριξη 
υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, την 
διαχείριση της αίθουσας διαλέξεων του Επιμελητηρίου, τη 
συμμετοχή τους σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις λειτουρ−
γικού ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου, κ.λπ.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 
Επιμελητηρίου.

Για τη σχετική δαπάνη υπάρχει συγκεκριμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό 2016 του Επιμελητηρίου Τρικάλων 
(Κ.Α. εξόδων 0261) 2.000,00 € και δεν επιβαρύνεται ο 
κρατικός προϋπολογισμός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίκαλα, 10 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ   

F
 Αριθ. απόφ. 1/9−2−2016 (7)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβού−

λιο στην Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Τρι−
κάλων .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3β του Ν. 2081/ 

1992 όπως ισχύουν.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4336/2015 «Οι αποφά−

σεις μετακίνησης για τους υπαλλήλους και λειτουργούς .....
ενώ για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου 
και ιδιωτικού δικαίου .... οι αποφάσεις εκδίδονται από 
το συλλογικό όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο».

3. Το εδάφιο 5 της παρ. Α 1 του άρθρου 20 του Ν. 4354/
2015 «για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η 
απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή 
το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο».

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος τόσο του οικείου όσο και του 
κρατικού προϋπολογισμού, ομόφωνα αποφασίζει:

Την μεταβίβαση των κάτωθι αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. 
του Επιμελητηρίου Τρικάλων στην Δ.Ε. αυτού, ήτοι:

1. Την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των μελών του 
Δ.Σ., των μελών και των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου 
Τρικάλων

2. Την απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχό−
λησης των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου Τρικάλων

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. 4/
29−6−2006 (ΦΕΚ Β΄ 1403/14−9−2006) απόφαση του Δ.Σ. 
του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίκαλα, 9 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ   

F
 Αριθ. απόφ. 1/28.1.2016 (8)
Παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης αποφάσεων μετακί−

νησης για εκτέλεση υπηρεσίας. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 Αφού έλαβε υπόψη του:
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υποπαραγράφου 

Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14−8−2015) 
με τις οποίες προβλέπεται ότι οι αποφάσεις μετακίνη−
σης των μετακινουμένων για εκτέλεση υπηρεσίας των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκδίδονται από 
το συλλογικό όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο.
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Β) Την ανάγκη για παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης 
αποφάσεων μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας από

το Διοικητικό Συμβούλιο στην Διοικητική Επιτροπή για 
την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου.

Γ) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3β του Ν. 2081/ 
1992, όπως ισχύουν σήμερα.

Δ) Την υπ’ αριθ. 44/15−10−2015 σχετική εισήγηση της 
Διοικητικής Επιτροπής.

Ε) Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη του προϋπολογισμού, ομόφωνα αποφασίζει: 
Α) Μεταβιβάζει στη Διοικητική Επιτροπή του ίδιου Επιμε−
λητηρίου την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων μετακί−
νησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων, λειτουργών, 
μελών και ιδιωτών του Επιμελητηρίου, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 4 της υποπαραγράφου 
Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14−8−2015).

Β) Η απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Χανιά, 11 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ   

F
 Αριθ. 1 (9)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και νυ−

κτερινής εργάσιμων ημερών και ημερήσιας ή νυκτερι−
νής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας 
και του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου, μονίμων και ιδιωτικού δι−
καίου, για το έτος 2016. 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

«ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3205/2004
2. Τις διατάξεις του Ν. 2470/1997
3. Τις διατάξεις του Ν. 2703/1999
4. Τις διατάξεις του Ν. 2592/1998
5. Τις διατάξεις της περ. 5 της παρ. 9 του άρθρου 7 

του Ν. 3329/2004 «ο αναπληρωτής του Διοικητή μεριμνά 
για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εφημεριών 
του ιατρικού προσωπικού και υπερωριών, νυχτερινών και 
εξαιρέσιμων του λοιπού προσωπικού και το υποβάλλει 
προς έγκριση στο ΔΣ..».

6. Τις διατάξεις της περ. 6 της παρ. 9 του άρθρου 7 του 
Ν. 3329/2004 «ο αναπληρωτής του Διοικητή εγκρίνει τα 
μηνιαία προγράμματα εφημεριών του ιατρικού προσω−
πικού και υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων του 
λοιπού προσωπικού, μετά από εισήγηση των Διευθυντών 
των αντίστοιχων υπηρεσιών».

7. Τον απεσταλμένο στην 3η Υ. Π Ε. Μακεδονίας πίνα−
κα προϋπολογισμού − προγραμματισμού υπερωριακής 
απασχόλησης λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) που 
κινείται κατόπιν απαίτησης του Υπουργείου στα πλαίσια 
των ανάλογων επιχορηγήσεων του 2015 (λοιπό προσω−
πικό 311882,33 €) και επισυνάπτεται.

8. Το από 21−12−2015 e−mail της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, 
σύμφωνα με το οποίο η εγκεκριμένη πίστωση προσθέ−
των αμοιβών για το έτος 2016 ανέρχεται για το Επιστη−
μονικό προσωπικό στα 11.500,00 € και για υπερωρίες/
νυχτερινά, εξαιρέσιμα του μόνιμου προσωπικού και του 

προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο 
ποσό των 242.500,00 € και οι οποίες έχουν προϋπολο−
γισθεί στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το 
έτος 2016.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες

« ....... Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η 
απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το 
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο ..... Στις αποφάσεις 
αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρο−
νικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής 
τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολο−
γισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω 
αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους .....».

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την κάλυψη των λει−
τουργικών αναγκών του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ 
Αμυνταίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή:
α) υπερωριακής αποζημίωσης, μέσα στα όρια των πι−

στώσεων του Προϋπολογισμού μη επιτρεπομένης της 
επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσε−
ων, για απασχόληση καθημερινής των υπαλλήλων του 
Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου για την κάλυ−
ψη των λειτουργικών αναγκών, μονίμων και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου χωρίς να υπερβαίνουν τις 
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως έκαστος για το έτος 2016 ήτοι 
συνολικά αριθμός υπαλλήλων 16 καθώς και 2.880 ώρες 
καθημερινής υπερωριακής απασχόλησης αυτών, επιμε−
ριζόμενες σε 1.440 ώρες για το α΄ εξάμηνο του έτους 
2016 με κόστος 10.160,00 € (ΚΑΕ 0261) και 1.440 ώρες για 
το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 10.160,00 € (ΚΑΕ 
0261). Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο

β) υπερωριακής αποζημίωσης, μέσα στα όρια των πι−
στώσεων του προϋπολογισμού μη επιτρεπομένης της 
επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ−
σεων, για απασχόληση νυκτερινής εργασίμων ημερών 
και ημερήσιας ή νυκτερινής που παρέχεται Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Νοσοκομείου και 
του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου, μέχρι του εναπομείναντος ποσού των 233.680,00 €
επιμεριζόμενο για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 με κό−
στος 116.840,00 € (ΚΑΕ 0263) και για το β΄ εξάμηνο του 
έτους 2016 με κόστος 116.840,00 € (ΚΑΕ 0263).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Φλώρινα, 5 Φεβρουαρίου 2016

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΚΑΣ   

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

 Στην περίληψη της υπ’ αριθ. 1454/ΕΜΑ/6/00007/Σ/ 
Ν.3908/2011/22−04−2015 απόφασης της Υφυπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 834/14−05−2015 (τεύχος Β΄) στη 
σελίδα 9184, στη στήλη Α΄, στο εδάφιο 2 και στο στίχο 
33, διορθώνεται:
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το εσφαλμένο: «... ένα εκατομμύριο πενήντα οκτώ 
χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα και ογδόντα οκτώ ...
ευρώ»

στο ορθό: «ένα εκατομμύριο πεντακόσιες έντεκα χιλιά−
δες εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

(π. Υπουργείο Μακεδονίας − Θράκης)   

F
 (11)

  Στο Φ.Ε.Κ. 298/τ.Β΄/12−02−2016 στη σελίδα 4313 στην 
απόφαση (2) ( Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.)), γίνονται οι εξής διορθώσεις:

α. Στην δεύτερη στήλη στην ενδέκατη γραμμή από 
την αρχή αντί του εσφαλμένου: «δ. του άρθρου 20 του 

Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφε−
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 
107/τ.A΄/05−05−2014).»

στο ορθό: «δ. του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α/16−12−2015)».

β. Στην δεύτερη στήλη στην εικοστή γραμμή από την 
αρχή αντί του εσφαλμένου: «3. Την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. 
με υπ’ αριθμ. 2/41786/0022/20−5−2014 «Κοινοποίηση δια−
τάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20 
του Ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία)»

στο ορθό: «3. Την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με αριθμ. 2/1015/
ΔΕΠ/5−1−2016». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02006230903160008*


		2016-03-10T13:28:09+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




