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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/28934/Β6
(ΦΕΚ 391Β΄/30-3-2006) υπουργικής απόφασης.

2

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/
2015 (ΦΕΚ 995 τ. Β') υπουργικής απόφασης.

3

Λειτουργία Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση
των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων εντός των Κέντρων Φιλοξενίας για το
σχολικό έτος 2016-2017.

4

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θήρας
με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας».

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για πέντε (5) άτομα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για το Α' εξάμηνο του έτους 2017.

6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές) για ένα (1) άτομο του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας και του Γραφείου ΠΑΜ - ΠΣΕΑ της
Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Α' εξάμηνο 2017.

7

Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Δήμου Βύρωνα.

8

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του ΕΦΕΤ για το Έτος 2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 3118/Κ1/
9-1-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 199/Β/30-1-2017.

Αρ. Φύλλου 678

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253/ 24561/Α5
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/28934/Β6
(ΦΕΚ 391Β΄/30-3-2006) υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2
του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188Α'), όπως αντικαταστάθηκαν
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90Α') και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ.85/2000
(ΦΕΚ 72 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 63,
παρ. 1 περ. γ' του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α') και τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/17712/Α5/2017 (ΦΕΚ 418 Β΄)
υπουργικής απόφασης.
3. Τις διατάξεις του π.δ.78/2016 (ΦΕΚ 143 Α') «Μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιοτριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ίδρυση εισαγωγικών κατευθύνσεων
σε αυτό.»
4. Τις διατάξεις της παρ. 33, του άρθρου 39 του
ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α').
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
210 Α').
6. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Α/41/14134/Β1/27-1-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α'), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β')
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ως ακολούθως:
1. Στο εδάφιο Ι. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της
παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον
τίτλο «Πανεπιστήμια», οι λέξεις «ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ» αντικαθίστανται ως εξής:
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ
ΕΚΠΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ
ΕΚΠΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2. Στο εδάφιο IV. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω
απόφασης, υπό τον τίτλο «Πανεπιστήμια», διαγράφεται
το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ.253/ 24567 /Α5
(2)
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/
2015 (ΦΕΚ 995 τ. Β΄) υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4327/2015 και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 193 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58
του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α') και όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 3 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α'/14-5-2015).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ.85/2000
(ΦΕΚ 72 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 63,
παρ. 1 περ. γ΄ του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α') και τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/17712/Α5/2017 (ΦΕΚ 418 Β΄)
υπουργικής απόφασης.
3. Τις διατάξεις του π.δ.78/2016 (ΦΕΚ 143 Α') «Μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιοτριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και ίδρυση εισαγωγικών κατευθύνσεων σε αυτό.»
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').
5. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Α/42/14139/Β1/27-1-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.

Τεύχος Β’ 678/06.03.2017

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98Α'), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο ΜΟΝΟ
Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015
(ΦΕΚ 995 τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων
στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν.4327/2015
(ΦΕΚ 50 τ.Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.»,
ως ακολούθως:
1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», στο
εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ», στο εδάφιο 4.
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», της παρ. 2 του
άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, υπό τον
τίτλο «Πανεπιστήμια», διαγράφονται οι λέξεις:
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», της
παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, υπό τον τίτλο «Πανεπιστήμια», οι λέξεις «ΣΛΑΒΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ» αντικαθίστανται ως εξής:
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ
ΕΚΠΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ
ΕΚΠΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 23895/Δ1
(3)
Λειτουργία Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση
των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων εντός των Κέντρων Φιλοξενίας για το
σχολικό έτος 2016-2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 6 του ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73, παρ.
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Τεύχος Β’ 678/06.03.2017

1 περ. β του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/21-12-2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του ταμείου συντάξεων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 10 του ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167/τ.Α'/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11
παρ. 2 του ν. 1966/1991(ΦΕΚ 147/Α/26.09.2014) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 59, παράγραφο 15 του ν.3966/2011
(ΦΕΚ 118/Α/24.11.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων/Ιδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’
και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/2015, τ.Α') περί
Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
5. Τις διατάξεις του με αριθ. π.δ/τος 125 με θέμα "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 210, τ. Α'/ 5-11-2016).
6. Την απόφαση Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή
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Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(ΦΕΚ 2654/τ.Β'/09.12.2015).
7. Το άρθρο 1, παρ. 2 και το άρθρο 2 της με αριθμ.
180647/ΓΔ4/(ΦΕΚ 3502/Β/2016) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής
για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια
και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών.»
8. Το άρθρο 73 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 τ.Α'/
21-12-2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του ταμείου
συντάξεων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων
(ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
9. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα με αριθμ. πρωτ.
οικ. 161/16-01-2017 με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων εντός των Κέντρων Φιλοξενίας».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού σύμφωνα με τη με αριθμ.πρωτ. 9952/
Β1/20-01-2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2016 - 2017 η λειτουργία των Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α'):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

2

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

6

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΑΓΚΑΔΙ ΚΙΩΝ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΚΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΑΓΥΝΩΝ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΗΤΗΣ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ/
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
9160167

ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΚΥΛΛΗΝΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

9200299

ΚΟΝΙΤΣΑ

9521102

ΔΕΡΒΕΝΙ (ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ)

9190200

ΔΙΟΝ ΑΛΕΞΥΛ

9160003

9160132

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΤΡ/ΔΟ
Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ)
ΒΕΡΟΙΑ (ΣΤΡ/ΔΟ
ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ)

9190614

ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ

9190217

ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5766

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. 9259
(4)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Θήρας
με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
β. του π. δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,
γ. των άρθρων 239, 240 και 241 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
δ. του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με την πράξη 4 του Υπουργικού
Συμβουλίου της 6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄), «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας»,
ε. της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ' αριθ. 49/2011 (ΦΕΚ 1140/Β/3-6-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας με την οποία
αποφασίστηκε α)η διατήρηση ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Σαντορίνης (ΔΑΟΣ)»
και β)η συγχώνευση των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σε ένα ενιαίο πρόσωπο, με την
επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας».
3. Την υπ' αριθ. 88967/14-12-2015 απόφαση του
Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 2795/Β/21-12-2015) με
την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 399/4-11-2016 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας περί τροποποίησης
της υπ' αριθ. 49/2011 συστατικής πράξης που αφορά
τη συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε ένα ενιαίο πρόσωπο με την επωνυμία
«Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας» ως
προς την πρώτη παράγραφο των «Πόρων του Νομικού
Προσώπου».
4. Την υπ' αριθ. 259/12-9-2016 (σε ορθή επανάληψη)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Θήρας με την επωνυμία "Οργανισμός
Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας", αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ' αριθ. 259/12-9-2016 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας με
την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της συστατικής
πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του
Δήμου Θήρας με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας», συσταθέν με την υπ' αριθ.
49/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας

Τεύχος Β’ 678/06.03.2017

(ΦΕΚ 1140/Β/3-6-2011), το οποίο προήλθε μετά από τη
συγχώνευση των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Θήρας και
Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Οίας Θήρας) σε ένα ενιαίο
πρόσωπο, ως προς την πρώτη παράγραφο των «Πόρων
του Νομικού Προσώπου», ως εξής:
Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του
Δήμου Θήρας, όπου η ετήσια τακτική επιχορήγηση του
Δήμου θα ανέρχεται σε 500.000,00 € για το έτος 2017 και
εφεξής και το ύψος της τυχόν έκτακτης επιχορήγησης θα
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που
οδηγούν στην καταβολή αυτής.
Η προαναφερθείσα δαπάνη και το ποσόν των
500.000,00 € έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και συγκεκριμένα το
σκέλος των εξόδων και τον Κ.Α. 00.6715.002.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 49/2011 (ΦΕΚ 1140/
Β/3-6-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 25305/197
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για πέντε (5) άτομα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Α' εξάμηνο του έτους 2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ. Α΄).
3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
για 2 άτομα ΠΕ Μηχανικών, 2 άτομα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και 1 άτομο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού στο
Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας για την
εξυπηρέτηση πέραν του κανονικού ωραρίου με σκοπό
την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν κατά την λειτουργία του Γραφείου
του Αντιπεριφερειάρχη καθημερινά λόγω συσκέψεωνσυναντήσεων με πολίτες και υπηρεσιακούς παράγοντες.
4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
3.900,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072
των ΚΑΕ 0511 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους
2017, για την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω
υπαλλήλων, αποφασίζουμε:
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Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους παρακάτω υπαλλήλους του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
για το Α' εξάμηνο έτους 2017, μέχρι 120 απογευματινές
ώρες:
Γραφείο

ΚλάδοςΕιδικότητα

Αριθμός Σύνολο
υπαλλήλων ωρών

Γραφείο
Π Ε Μηχανικών
Αντιπεριφερειάρχη
Γραφείο
ΤΕ Διοικητικού Αντιπεριφερειάρχη
Λογιστικού
ΤΕ Τεχνολόγων
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη
Γεωπονίας

2

240

1

120

2

240

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 13 Φεβρουαρίου 2017
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2017, για την πληρωμή των υπερωριών του ανωτέρω
υπαλλήλου, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής για τον παρακάτω
υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και του
Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας από για το Α' εξάμηνο 2017:
Δ/νσηΚλάδοςΑριθμός Σύνολο
Τμήμα - Γραφείο
Ειδικότητα υπαλλήλων ωρών
Τμήμα Πολιτικής
ΔΕ Διοικητικών
1
120
Προστασίας Γραφείο
Γραμματέων
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 13 Φεβρουαρίου 2017
Ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
Ι

Ι

Αριθμ. 25308/198
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινές) για ένα (1) άτομο του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας και του Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Π.Ε.
Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
για το Α΄ εξάμηνο 2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ. Α').
3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για
1 άτομο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για τον σχεδιασμό και οργάνωση
θεμάτων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και
αποκατάστασης καταστροφών, εφαρμογή του ετήσιου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και ευθύνη για τα
μέτρα και τις δράσεις που θα εφαρμόζονται σε επίπεδο
περιφέρειας, συμμετοχή, συντονισμό, συνεργασία με
συναρμόδιους φορείς για τη δασοπυρόσβεση & του
Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ για την εξυπηρέτηση πέραν του
κανονικού ωραρίου απογευματινών Κυριακών και εξαιρέσιμων για αρμοδιότητες που εμπίπτουν κατά την λειτουργία του γραφείου και αναφέρονται στην οργάνωση,
προπαρασκευή και κινητοποίηση όλων των Πολιτικών
Δυνάμεων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχέδια και τις τροποποιήσεις αυτών.
4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
650,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072
του ΚΑΕ 0511 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους

Αριθμ. απόφ. 49
(7)
Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Δήμου Βύρωνα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 περί
"Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του π.δ. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 369/1989.
5. Την αριθ. 2/72757/0022/31-12-2003 Εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.
6. Την υπ' αριθμ. 257/2016 απόφασης Δ.Σ. περί λειτουργίας Διεύθυνσης Οικονομικών του Δημ. Κοιμητηρίου σε12 ωρη και 24 ωρη βάση.
7. Την με αριθ. πρωτ. 108351/39240/19-1-2017 εγκριτική απόφαση του Γεν.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237 τ. Β΄/
1/2/2017, σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνεται η 24ωρη
και 12ωρη λειτουργία του Δημ. Κοιμητηρίου Βύρωνα.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4354/2015.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4258/2014
(ΦΕΚ 94/Α'), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη χορήγηση αποζημίωσης υπερωριακής
απασχόλησης για το Οικ. Έτους 2017 μονίμων και ΙΔΑΧ
Δημ. Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών κατά τις
απογευματινές ώρες, τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες και
νυχτερινά προς συμπλήρωση , πέραν της υποχρεωτικής
απασχόλησης, σύνολο ωρών 6672 και η δαπάνη βαρύνει
τον προϋπολογισμό του 2017,στον Κ.Α. 456012 και Κ.Α.
456022 με το ποσό 10.000,00 ευρώ και 10.000,00 ευρώ
αντίστοιχα.
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Αναλυτικά: (4) Φύλακες πύλης από (20 ώρες Καθημερινές+16 Κυριακές και Εξαιρέσιμες + 80 Νυχτερινά
προς συμπλήρωση) 116 ώρες έκαστο το μήνα , Συνολικά
116x4X12=5.568 ώρες ετησίως.
(1) Οστεοφύλακα (20 Καθημερινές+16 Κυριακέςκαι
Εξαιρέσιμες)36 ώρες το μήνα, Συνολικά 36x12 = 432
ώρες ετησίως
(1) Επιστάτη (20 ώρες Καθημερινές), συνολικά
20x12=240 ώρες ετησίως και (1) Εργάτη καθ/τας (20
ώρες καθημερινές +16 Κυριακές και εξαιρέσιμες) 36
ώρες το μήνα, Συνολικά 36x12=432 ώρες ετησίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βύρωνας, 9 Φεβρουαρίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 26/24.01.2017
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του ΕΦΕΤ για το Έτος 2017.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)
Έχοντας υπόψη :
1. Το ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητος του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 223/2000 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 192/τ.Α΄/2000).
3. Την 16270 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ.
του ΕΦΕΤ (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/22.11.2004).
4. Την 4363/58710/27.05.2015 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ορισμός μελών
Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου
Τροφίμων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 394/τ.ΥΟΔΔ/03.06.2015), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 6851/84363/29.07.2015
(ΦΕΚ 567/τ.ΥΟΔΔ/05.08.2015), 640/7837/26.01.2016
(ΦΕΚ 54/τ.ΥΟΔΔ/02.02.2016), 8528/10498/22.09.2016
(ΦΕΚ 515/τ.ΥΟΔΔ/29.09.2016) και 9349/11429/14.10.2016
(ΦΕΚ 566/21.10.2016) αποφάσεις.
5. Την υπ' αριθ. 150/Π/23.07.2015 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Γενικού
Διευθυντή στον Αντιπρόεδρο του ΕΦΕΤ.
6. Το π.δ. 70/2015 ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.09.2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Την υπ. αριθ. οικ 2/41768/0022/20.05.2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. των διατάξεων του ν.4261/2014.
8. Το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
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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».
9. Την εγκύκλιο 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/
Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής με θέμα: «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) ’’Μισθολογικές ρυθμίσεις
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
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’’ και τις διευκρινίσεις που παρέχονται στο Άρθρο
20 με θέμα: ’’Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου’’, όπου
αναφέρεται ότι: ’’Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης για εργασία
τόσο καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των
υπαλλήλων, όσο και για εργασία προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού εβδομαδιαίου’’». Ειδικότερα:
«Α. Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. 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 χρονικό διάστημα και οι
ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη
δημοσίευσή τους. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν έχει
παρασχεθεί υπερωριακή εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων πριν από τη δημοσίευση των α νωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτή δεν μπορεί
να αποζημιωθεί. Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του Προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη
πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθμού.
2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής: α. Απογευματινή
Υπερωριακή εργασία Για απογευματινή υπερωριακή
εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο. Για
τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. οι ως άνω
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ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο,
β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Για υπερωριακή
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν
σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου (είτε βάσει
διάταξης νόμου είτε με απόφαση κατ' εξουσιοδότηση
σχετικής διάταξης), είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε
δωδεκαωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι
(96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο. Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που
ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω
ώρες ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα
ανά υπάλληλο.
3. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των
υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων, ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και
μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο, (β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από
την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%). γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες: αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την
22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα
τοις εκατό (40%). (ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η
πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα
πέντε τοις εκατό (45%). Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα
διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού
του μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει
και για υπαλλήλους, που δεν υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος, οι οποίοι αποσπώνται σε υπηρεσίες του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. Ο υπολογισμός
πραγματοποιείται με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο που
αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση με τα
τυπικά τους προσόντα..». «Γ. Ειδικές περιπτώσεις . γ) Για
τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται
για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των
Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών
Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου του Επιτρόπου στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: αα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι
22ης ώρας) 14 ώρες, ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία
(από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 5 ώρες, γγ) Εργασία
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής
μέχρι 22ης ώρας) 6 ώρες. Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή απασχόληση ή απασχόληση
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των παραπάνω
υπαλλήλων της περίπτωσης γ των οποίων η μισθοδοσία
βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, Υπουργεία, Νοσοκομεία κ.λπ.) εγγράφονται
στον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων για την πληρωμή των αποζημιώσεων. Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται στα παραπάνω Γραφεία της ίδιας
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περίπτωσης γ από νομικά πρόσωπα και ΟΤΑ πρώτου
και δεύτερου βαθμού, των οποίων η μισθοδοσία δεν
βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η αποζημίωση
καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά
οι παραπάνω υπάλληλοι, για όσο χρονικό διάστημα είναι
αποσπασμένοι ή διατίθενται στα προαναφερόμενα γραφεία. Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους
υπαλλήλους όλων των προαναφερόμενων περιπτώσεων
α, β και γ, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου A3 (βλ. σχετικούς πίνακες)».
10. Το γεγονός ότι ο Ε.Φ.Ε.Τ. εξ αντικειμένου έχει αυξημένες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων είναι:
• Καθημερινοί, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι των επιχειρήσεων παραγωγικής διακίνησης και εμπορίας τροφίμων.
• Έκτακτοι έλεγχοι σε περιόδους εορτών, λόγω της
αυξημένης καταναλωτικής κίνησης.
• Έκτακτοι έλεγχοι σε περιόδους διατροφικών κρίσεων.
• Περισσότεροι εργαστηριακοί έλεγχοι λαμβανομένων
δειγμάτων, μέσω του συστήματος RASFF.
• Διοικητική υποστήριξη του ελεγκτικού μηχανισμού, καθώς και επιδόσεων προστίμων τα οποία επιβάλλει ο ΕΦΕΤ.
• Λήψη εν γένει διαφόρων μέτρων για την προστασία
των καταναλωτών.
• Διοικητικές και οικονομικές εργασίες για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
• Εργασίες που προκύπτουν από τον ορισμό του ΕΦΕΤ
ως σημείο επαφής EFSA, CODEX ALIMENTARIUS, του άρθρου 50 του καν. 178/02 Ε.Κ. (ALERT).
11. Τη δαπάνη, για τους 235 υπηρετούντες μονίμους
και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλους στον ΕΦΕΤ [προβλεπόμενος
αριθμός υπαλλήλων 233+2 υπάλληλοι που διατίθενται
α. για την εξυπηρέτηση του γραφείου του βουλευτή
Φωτήλα (Νέστορα Θ.) και β. για την εξυπηρέτηση του
γραφείου του βουλευτή Σαλμά (Φαλάρα Π.)], η οποία
ανέρχεται σε 75.000,00€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις
του εγκεκριμένου τακτικού προϋπολογισμού του ΕΦΕΤ
έτους 2017 και σε βάρος του ΚΑΕ 0261.
12. Την 735/19.01.2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης προς τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του
ΕΦΕΤ, αποφασίζει ομόφωνα την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατ' άτομο έως 30 ώρες για το Α'
εξάμηνο και έως 30 ώρες για το Β΄ εξάμηνο του 2017 (60
ώρες ετησίως), για τους 233 υπηρετούντες μόνιμους και
με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
υπαλλήλους του ΕΦΕΤ και έως 25 ώρες μηνιαίως, κατά
άτομο και καθόλο το έτος, για τις 2 υπαλλήλους που διατίθενται για την εξυπηρέτηση γραφείων βουλευτών
(14 ώρες ως 22ης ώρας, 5 νυχτερινές, 6 εξαιρέσιμες),
δαπάνης 75.000,00€ που θα βαρύνει τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού του ΕΦΕΤ έτους 2017.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΛΤΑΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην αριθμ. 3118/ Κ1/9-1-2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 199/Β/30-1-2017, στη σελίδα
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1543, στη στήλη Β, στον στίχο 26 εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο: «...της αριθμ. 108279....»,
στο ορθό: «....108278 ....».
(Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων)
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